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Resumo 

O crescente aumento populacional levou consequentemente a um aumento na procura 

de um elevado leque de produtos, sendo que o calçado foi um dos tipos de produtos mais 

requisitados. A produção de calçado em 2015, a nível mundial, segundo dados da APPICCAPS, 

foi de aproximadamente 23 mil milhões de pares de sapatos, sofrendo um ligeiro decréscimo 

face a 2014 [1]. Dado o elevado consumo de produtos não renováveis (a sua renovação não 

ocorre numa escala de tempo suficientemente curta de modo a sustentar o seu consumo) na 

indústria do calçado, torna-se imperativa a inserção de materiais renováveis que possibilitem 

uma degradação dos materiais mais rápida e menos lesiva para o meio ambiente.  

Assim, a introdução de fibras naturais em polímeros é uma área onde têm sido feitos 

vários estudos, sendo que neste trabalho, é feita uma análise preliminar de produção de 

compósitos de borracha sintética com dreche de cerveja (resíduo proveniente da indústria 

cervejeira) para aplicação na indústria do calçado. 

Neste trabalho foram caracterizados compósitos produzidos com dreche de cerveja - 

sem tratamento das fibras (com e sem pré-moagem) e com pré-tratamento das fibras com 

diferentes organosilanos, para melhorar a sua adesão com a matriz. Os testes 

físico-mecânicos realizados aos compósitos permitiram determinar se as suas propriedades 

estavam em conformidade com a norma ISO/TR 20880 aplicável a calçado casual. Estes testes 

permitiram caracterizar os compósitos criados e compará-los com o polímero base, de modo a 

saber se as suas propriedades seriam degradadas, melhoradas ou não sofreriam alterações. 

Foram também realizados testes de FTIR (Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier) para compreender se os tratamentos efetuados alteravam 

efetivamente a superfície da fibra, TGA (Análise Termogravimétrica) para estabelecer se nas 

condições operatórias utilizadas as fibras continuariam sem as suas propriedades degradadas 

e SEM (Microscopia de Varrimento Eletrónico) conjuntamente com SED (Espectroscopia de 

Energia Dispersiva de Raio-X) para verificar se a interface fibra/polímero sofreu alterações 

após os tratamentos realizados. Com base nos resultados obtidos, constatou-se que o 

compósito que verificava a norma de calçado casual, foi o compósito no qual foi incorporada 

dreche de cerveja moída, sem qualquer tratamento na quantidade de 10 % (em relação à 

mistura inicial), no qual a propriedade de resistência à abrasão poderia ser otimizada. Neste 

compósito verificou-se uma boa envolvência das fibras pelo polímero. A análise de TGA 

permitiu concluir que nas condições operatórias utilizadas as propriedades da dreche não 

eram degradadas. A análise FTIR demonstrou que os tratamentos efetuados alteraram 

efetivamente as ligações químicas presentes na superfície da dreche.  

Palavras-Chave: compósitos, fibras naturais, silanização 
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Abstract 

The increasing population growth has led to an increase in the demand for a high 

range of products, and the footwear is one of the most requested of these.  

Footwear production in 2015, according to APPICCAPS, was approximately 23 billion 

pairs of shoes worldwide, slightly less on 2014 [1]. Given the high consumption of non-

renewable products (renewal does not take place on a sufficiently short time scale in order to 

sustain their consumption), the insertion of materials from renewable sources which lead to 

faster material degradation becomes imperative and less harmful to the environment. 

Thus, the introduction of natural fibers into polymers is an area where a number of 

studies have been carried out. In this work, a preliminary analysis of the production of 

synthetic rubber composites with brewer’s spent grains (residue from the brewing industry) is 

carried out for application in footwear industry. 

During this work, the composites produced with brewer’s spent grains - without 

treatment of the fibers (with and without pre-milling) and with pre-treatment of the fibers 

with different organosilanes, were characterized to improve their adhesion with the matrix. 

The physical-mechanical tests carried out on the composites allowed to determine if their 

properties were in accordance with ISO / TR 20880 standard applicable to casual footwear. 

These testes allowed to characterize the composites created and compare them with the 

base polymer, in order to know if their properties would be degraded, improved or would not 

change. 

FTIR (Infrared Spectroscopy with Fourier Transform) tests were also performed to 

understand if the treatments effectively changed the surface of the fiber.  TGA 

(Thermogravimetric Analysis) to establish if under the operating conditions used the fibers 

continue with the same properties and SEM (Scanning Electron Microscopy) together with SED 

(X-ray Dispersive Energy Spectroscopy) to verify if the fiber / polymer interface changed after 

the treatments. Based on the results, it was found that the composite with the best 

characteristics, according with the norm of casual footwear, was the composite in which 

milled brewer’s spent grains were incorporated, without any treatment in the amount of 10 % 

(in relation to the initial mixture). In this composite the abrasion resistance should still be 

improved. It was observed that for this composite the fiber-polymer interface was not very 

accentuated. The TGA allowed to conclude that under the operating conditions used the 

spent grains did not undergo degradation. The FTIR analysis showed that the treatments 

effectively altered the chemical bonds present on the surface of the spent grains. 

Keywords: composites, natural fibers, silanization 
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Notação e Glossário 

   

𝐶𝑉 Coeficiente de variação % 

𝑚𝑓𝑠 Massa de cada provete seco g 

𝑀𝐻 Torque máximo kg.m 

𝑀𝐿 Torque mínimo kg.m 

𝑚𝑡𝑎 Massa de tolueno absorvida por cada provete g 

𝑃𝐶1 Componente principal 1  

𝑃𝐶2 Componente principal 2  

𝑆𝐵𝐸𝑇 Área superficial m2/kg 

𝑡90
′  Tempo para atingir 90 % da vulcanização  s 

𝑡𝑠5 Tempo para o aumento do torque para 0,0577 kg.m (5 lbf.in) s 

𝑉1 Volume molar do solvente utilizado      cm3/mol 

𝑉𝑒 Número efetivo de cadeias da rede por unidade de volume mol/cm3 

𝑉𝑟 Fração de volume de polímero em equilíbrio no inchamento com o 
solvente puro 

 

Letras gregas  

𝜎 Desvio-padrão  

𝜒1 Parâmetro de interação de Flory-Huggins  

𝜇 Valor médio  

𝜌 Massa volúmica kg/cm3 

Lista de Siglas 

ACM Borracha acrílica 

AEM Borracha de etileno-metil acrilato 

ANOVA Análise de Variância 

APPICCAPS Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos 

de Pele e seus Sucedâneos 

APTES 3-aminopropiltrietoxisilano 

BR Borracha constituída por monómeros de butadieno 

CM Borracha de polietileno clorado 

CR Borracha de policloropreno 

CSM Borracha de polietileno clorossulfonado 

DMA Análise Mecânica Dinâmica 

EPDM Borracha de etileno-propileno dieno monómero 

EVA Etil-vinil-acetato 
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FTIR Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

HNBR Borracha nitrílica hidrogenada 

IIR Borracha butílica 

IR Borracha sintética de poli-isopreno 

LDEP Laboratório de Desenvolvimento e Ensaios de Produto 

LEPABE Laboratório de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Engenharia de 

Energia 

MQ Borracha de silicone 

NBR Borracha nitrílica 

NR Borracha natural 

PCA Análise em componentes principais 

phr Por 100 partes de borracha 

PROCALÇADO S.A. Produtora de Componentes para Calçado S.A. 

PU Poliuretano 

PVC Policloreto de vinilo 

SBR Borracha sintética constituída por monómeros de estireno e butadieno 

SEBS Borracha hidrogenada de estireno/etileno/butileno/estireno 

SED Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raio-X 

SEM Microscopia Eletrónica de Varrimento 

SI69 Organosilano bis (trietoxisililpropil)tetrasulfido 

T Borracha de polissulfeto 

TGA Análise Termogravimétrica 

TPU Poliuretano termoplástico 

TR Borracha termoplástica 

UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto 



Incorporação de materiais de fontes renováveis, na produção de compósitos, para a indústria do calçado 

Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

O crescente aumento populacional levou consequentemente a um aumento na procura 

de um elevado leque de produtos, sendo que o calçado foi um dos tipos de produtos mais 

requisitados. A produção de calçado em 2015, a nível mundial, segundo dados da APPICCAPS, 

foi de aproximadamente 23 mil milhões de pares de sapatos, sofrendo um ligeiro decréscimo 

face a 2014 [1]. 

Dado o elevado consumo de produtos não renováveis (a sua renovação não ocorre numa 

escala de tempo suficientemente curta de modo a sustentar o seu consumo) torna-se 

imperativa a inserção de materiais renováveis que diminuam o impacto ambiental causado no 

meio ambiente.  

Deste modo, a introdução de fibras naturais em polímeros é uma área que tem sido alvo 

de estudo por parte de muitas indústrias, e a indústria do calçado não é exceção. 

Neste trabalho, desenvolvido na empresa PROCALÇADO S.A., é proposta a 

implementação de resíduos provenientes da indústria cervejeira na produção de compósitos 

para utilização na indústria do calçado. Estes foram produzidos partindo de uma matriz 

polimérica de borracha sintética, previamente formulada com aditivos, plastificantes, 

aceleradores, pigmentos, antioxidantes e antiozonantes. 

Este trabalho foi efetuado contendo o processo de produção dos compósitos, análise das 

suas propriedades físico-mecânicas, respetiva análise morfológica e análise de viabilidade 

económica. 

1.2 Apresentação da Empresa  

A empresa PROCALÇADO S.A. é líder Europeia na indústria do calçado. A fundação da 

empresa começou pela FOR EVER ® em 1973, na qual eram desenvolvidas e comercializadas 

solas para calçado. Durante os últimos anos cresceu para a área do calçado injetado, sendo 

criada a WOCK®, direcionada para a área do trabalho e a LEMON JELLY®, para a área da 

moda. A PROCALÇADO S.A. tem também uma vertente de Responsabilidade Social, tendo 

criado a Pony Club do Porto como instituição de Solidariedade Social [2]. 

Na empresa é feito o processamento de borracha (borracha natural, NR, borracha 

sintética de estireno/butadieno, SBR, borracha nitrílica, NBR, e borracha de policloropreno, 

CR) por moldagem por compressão e injeção, de termoplásticos (SEBS, borracha hidrogenada 

de estireno/etileno/butileno/estireno, TR, borracha termoplástica, PVC, policloreto de 
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vinilo, TPU, poliuretano termoplástico) por injeção, de EVA (etil-vinil-acetato) por injeção e 

PU (poliuretano) por vazamento [3]. 

1.3 Contributos do Trabalho 

A biodegrabilidade do calçado tem sido alvo de estudo por parte de muitas instituições, 

sendo que no mercado do calçado já se encontram disponíveis muitas soluções nas quais são 

utilizadas fibras naturais de modo a reduzir o impacto ambiental dos materiais e a evitar-se 

um consumo desenfreado pelo calçado composto por materiais de origem animal [4]. 

Assim, este trabalho diferencia-se dos demais porque as fibras geralmente incorporadas 

não são provenientes de outras indústrias, mas sim fibras produzidas para o próprio fim, como 

tal, a incorporação do resíduo sólido da indústria cervejeira na indústria do calçado nunca foi 

estudado, permitindo, deste modo, diminuir a quantidade de resíduos gerados, aliando-os a 

uma maior sustentabilidade, sem degradação das características desejáveis para os 

consumidores. 

1.4 Organização da Tese 

Na organização deste projeto, as quatro principais etapas (processo de produção dos 

compósitos, análise das propriedades físico-mecânicas, análise morfológica dos materiais e 

análise de viabilidade económica) foram distribuídas por várias secções. 

Capítulo 1 - Introdução - enquadramento e a apresentação do projeto e a própria 

organização do projeto. 

Capítulo 2 - Contexto e Estado da Arte - contextualização do tema do projeto, conceitos 

sobre compósitos, fibras naturais e compatibilizantes, processo de produção de borracha 

vulcanizada e trabalhos já desenvolvidos utilizando fibras naturais na produção de compósitos 

com borracha. 

Capítulo 3 - Materiais e Métodos - descrição dos materiais utilizados e da metodologia 

implementada no projeto. 

Capítulo 4 - Resultados e Discussão - apresentação dos principais resultados relacionados 

com as propriedades físico-mecânicas, com a análise morfológica dos materiais e análise de 

viabilidade económica. 

Capítulo 5 – Conclusões - são apresentadas de forma sucinta as conclusões deste 

projeto. 

Capítulo 6 - Avaliação do trabalho realizado - são apresentadas as limitações que 

surgiram ao longo do projeto e recomendações futuras para possível desenvolvimento. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

Várias investigações apontam a existência de pinturas rupestres em cavernas em 

Espanha e França que remontam a 10000 a.C., onde é indicada a existência de calçado. No 

antigo Egito, por volta de 3100 a.C. a 32 a.C., os faraós utilizavam sandálias de couro 

adornadas com ouro, enquanto os nobres apenas utilizavam sandálias de couro. Na época a 

utilização de calçado era símbolo de poder e extrato social, sendo indispensável a sua 

presença em público [5].  

No início do século XVIII, durante a Revolução Industrial, começaram a ser produzidos 

pares de sapatos em grandes quantidades. Até 1822 os sapatos para os dois pés eram iguais, o 

que tornava os sapatos desconfortáveis, sendo que nesse ano sapateiros norte-americanos 

criaram sapatos tortos, que estavam adaptados quer ao pé esquerdo, quer ao pé direito. A 

partir do século XX começaram a ser utilizados novos materiais e técnicas de produção, o que 

levou à grande variedade de mercados existentes atualmente [5]. 

O aumento da população, a procura crescente de novos modelos e o desejo de um estilo 

de vida saudável são a força motriz da grande variedade de mercados existentes na área do 

calçado [6]. 

O crescimento dos mercados está a abrandar devido às crescentes preocupações 

ambientais e ao aumento do custo das matérias-primas [6]. 

De acordo com o relatório publicado pela Transparency Market Research, em 2014 o 

mercado global de calçado estava avaliado em 198782,9 milhões de dólares americanos, ou 

seja 176859,3 milhões de euros prevendo-se até 2020 um crescimento para 220227,9 milhões 

de dólares, ou seja, 195910,6 milhões de euros [6]. 

A indústria de calçado português em 2014 empregava aproximadamente 38 mil pessoas, 

e a sua produção anual ultrapassava os 75 milhões de pares de sapatos. De realçar, que desde 

2009, as exportações cresceram mais de 40 %, atingindo-se no ano de 2014 um máximo 

histórico de 1846 milhões de euros. As exportações de calçado português dirigem-se quase na 

sua totalidade para a Europa (com maior destaque para a Alemanha, França, Reino Unido, 

Espanha e Holanda), Figura 2.1, começando a crescer significativamente em mercados menos 

tradicionais, como por exemplo a Rússia, Estados Unidos e Canadá [7].  
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Figura 2.1 - Cinco principais mercados das exportações portuguesas de calçado (quantidade) 
2004-2014 (adaptado) [7].  

A partir de 2010 as indústrias de componentes para calçado sofreram um aumento nos 

níveis de emprego de cerca de 21 % [7]. 

Em Portugal, a indústria do calçado apresenta-se distribuída maioritariamente em 5 

concelhos, Felgueiras, Guimarães, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da 

Madeira. Quanto à indústria de componentes de calçado, a distribuição é aproximadamente 

semelhante à de produção de calçado [7].  

Este projeto de incorporação de materiais de fontes renováveis, para a produção de 

compósitos na indústria do calçado, foi realizado na empresa PROCALÇADO S.A., onde já 

foram realizados alguns ensaios com a implementação de materiais de origem natural, 

nomeadamente de fibras de sisal, casca de arroz, juta, lenhina e cânhamo para produção de 

compósitos a utilizar na secção de produção de componentes para calçado.  

A importância deste tipo de materiais é elevada pois desde Janeiro de 2014 até Junho 

de 2016 foram produzidas 1156 toneladas de resíduos, ou seja, 39,9 toneladas de resíduos por 

mês, que têm como destino a incineração, ou aplicações para a indústria cimenteira, visto 

que já não apresentam possibilidade de inserção no processo de produção de calçado nem de 

componentes para calçado. 

Assim, com vista a diminuir o impacto ambiental dos resíduos gerados e a diminuir os 

custos associados à perda de matéria-prima, a introdução de fibras naturais em polímeros é 

uma área onde têm sido feitos vários estudos, sendo que neste trabalho, é feita uma análise 

preliminar de produção de compósitos de borracha sintética com dreche de cerveja (resíduo 

proveniente da indústria cervejeira) para aplicação na indústria do calçado. 
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2.1 Processo de Produção de Borracha Vulcanizada 

2.1.1 A Borracha 

A borracha é um polímero que pode ter origem natural ou sintética. 

A borracha de origem natural é proveniente do látex de seringueiras (Hevea 

brasiliensis), e é constituída por monómeros de isopreno. A recolha do látex é feita através 

de uma incisão no caule da árvore, sendo recolhida a sua seiva, Figura 2.2 [8]. 

Geralmente a borracha natural apresenta vários tipos de coloração, variando desde uma 

cor clara a escura, que está diretamente relacionada com a quantidade de contaminantes 

presentes na borracha, quanto maior for a quantidade de contaminantes, mais escura será a 

borracha. 

Depois do processo de recolha do látex, é realizado um processo de coagulação e de 

secagem, de modo a separar a água do polímero desejado. 

Usualmente verificam-se grandes flutuações no preço da borracha natural, pois a sua 

produção está dependente do clima tropical dos países de onde é originária.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Extração do látex [8]. 

Relativamente às borrachas de origem sintética, existe a borracha denominada de 

SBR, borracha constituída por monómeros de estireno e butadieno. Esta começou a ser 

produzida a partir da 2ª guerra mundial, e o processo de produção é feito através de uma 

reação de polimerização controlada, em que os monómeros obtidos apresentam uma gama de 

distribuição de peso molecular apertada, e na qual não estão presentes contaminantes. 

Ainda quanto a borrachas sintéticas existe a borracha IR, borracha sintética de poli-

isopreno, BR, borracha sintética constituída por monómeros de butadieno CR, borracha de 

policloropreno, NBR, borracha de acrilonitrila butadieno, sendo também designada por 

borracha nitrílica, HNBR, borracha nitrílica hidrogenada, IIR, borracha butílica, EPDM, 

borracha constituída por monómeros de etileno-propileno dieno, MQ, borracha de silicone, T, 
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borracha de polissulfeto, CSM, borracha de polietileno clorossulfonado, CM, borracha de 

polietileno clorado, AEM, borracha de etileno-metil acrilato, ACM, borracha acrílica e 

borracha de flúor-carbono [9]. 

O elastómero CR possui elevada capacidade de resistência ao calor e fogo e de adesão 

a substratos polares tais como metais. Tem baixa permeabilidade ao ar e vapor de água, e é 

geralmente aplicado em cabos e mangueiras [9]. 

O polímero NBR é resistente a combustíveis e óleos, bastante suscetível ao ataque de 

oxigénio e de azoto, tendo fracas características de envelhecimento que podem ser 

melhoradas com a adição de PVC. A sua aplicação é feita geralmente em mangueiras para 

óleo e combustível [9]. 

O HNBR é hidrogenado para eliminar a maior parte das insaturações, melhorando a sua 

resistência ao calor e ao envelhecimento. É aplicado em campos de petróleo, devido à sua 

resistência a hidrocarbonetos e a altas temperaturas [9]. 

O polímero IIR é constituído por isobutileno e isopreno, este último em pequena 

percentagem, favorecendo o processo de cura. Possuí baixa permeabilidade a gases, sendo 

portanto utilizado em câmaras para pneus, podendo ser modificado com bromo ou cloro, BIIR 

e CIIR, respetivamente [9]. 

O polímero EPDM, constituído por etileno-propileno é produzido através da 

polimerização de Ziegler-Natta. Esta permite um controlo estereoquímico e a obtenção de um 

polímero com cristalinidade apreciável. O polímero apresenta boa resistência a condições 

adversas e boa estabilidade a elevadas temperaturas, sendo utilizado em telhados e em 

mangueiras [9]. 

O polímero MQ contém cadeias de siloxano muito flexíveis, apresentando resistência a 

elevadas temperaturas e boa biocompatibilidade, sendo por isso utilizado em próteses e em 

implantes [9]. 

A borracha T contém uma elevada quantidade de enxofre na sua estrutura, resultando 

num material com boa resistência a muitos solventes, entre eles cetonas e ésteres. Esta é 

utilizada como selante para tanques e mangueiras de combustível [9]. 

O CSM comercializado contém 25 a 45 % de cloro e 1 a 1,4 % de enxofre. Este 

elastómero apresenta boa resistência à chama e a agentes atmosféricos. Aumentando a 

quantidade de cloro verifica-se um aumento da resistência a óleo, enquanto a flexibilidade a 

baixa temperatura e a resistência ao envelhecimento são prejudicadas [9]. 

O polietileno clorado – CM - é obtido por cloração (25 a 42 % de cloro, tipicamente 

cerca de 36 %). O aumento do teor de cloro melhora a resistência a óleos, combustíveis e 
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chamas, em contrapartida a resistência ao calor diminui. Este polímero é utilizado em 

mangueiras e fios [9].  

O elastómero AEM é composto por etileno, metil acrilato e uma pequena quantidade 

de monómero carboxilo. Os reticulantes utilizados são peróxidos e aminas. Apresenta alta 

resistência a compostos alifáticos, e baixa resistência a ácidos fortes [9]. 

A borracha acrílica apresenta na sua composição um monómero dominante (etil ou 

butil) e utiliza como reticulante, por exemplo, monómeros de 2-cloroetil-vinil éter. As 

borrachas acrílicas apresentam boa resistência ao calor mas não resistem a ácidos. 

Geralmente é utilizada na produção de o-rings e mangueiras de óleo [9]. 

A borracha de flúor-carbono é produzida por emulsão. Este polímero é pouco afetado 

pela imersão em ácidos, bases ou solventes aromáticos, contudo, cetonas e acetatos 

degradam o material [9]. 

2.1.2 Vulcanização 

A vulcanização é o processo através do qual a borracha reage com enxofre, produzindo 

ligações cruzadas entre cadeias poliméricas. O ataque à molécula de isopreno é feito na 

ligação dupla da molécula pelo enxofre. O enxofre estabelece ligações do tipo covalente, e 

ocorre a formação de pontes de enxofre entre cadeias moleculares, ligações cruzadas, que 

formam uma rede tridimensional, Figura 2.3 [10]. 

Após este processo o material passa de plástico a elástico, adquirindo uma forma fixa, 

não mais moldável, e ao mesmo tempo flexível e elástica, permitindo eliminar o problema da 

borracha ser suscetível a mudanças de temperatura (nos dias frios é dura e quebradiça e nos 

dias quentes é mole e pegajosa). Esta descoberta foi atribuída a Charles Goodyear nos 

Estados unidos e a Thomas Hancock em Inglaterra, que patentearam o processo em 1840 [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Reação de vulcanização de borracha constituída por poli-isopreno [10].  
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2.1.3 Processo de Produção de Borracha Vulcanizada na Empresa 

Após a receção das matérias-primas, a borracha segue para a zona de misturação onde 

são confecionadas as misturas num misturador de rolos, por um processo de fricção dos vários 

compostos, com libertação de grandes quantidades de calor, sendo necessário efetuar um 

correto arrefecimento dos equipamentos.  

As misturas são constituídas por cargas reforçantes, que melhoram as propriedades 

físicas do material, neste caso específico é utilizada sílica sintética. A interação 

polímero/sílica depende da área de contacto entre ambos, e portanto a sílica sintética 

utilizada, produzida a partir de dióxido de silício amorfo, apresenta um tamanho de partícula 

bem definido, de modo a promover e garantir uma interação homogénea em todo o material. 

Nesta indústria não é utilizado negro de fumo porque, devido à sua cor preta, este atuaria 

como carga e pigmento, e como nem sempre o desejado é material preto, não é feita a sua 

utilização. De modo a promover a interação sílica/borracha, uma vez que a sílica apresenta 

características hidrofílicas e a borracha características hidrofóbicas, é adicionado um agente 

de ligação, o organosilano bis (trietoxisililpropil)tetrasulfido, comercialmente designado por 

SI69. Este reage com a sílica e a borracha, de acordo com o mecanismo de reação presente 

nas Figuras 2.4 e 2.5. 

 

 

 

Figura 2.4 - Representação esquemática das reações primária e secundária da sílica com o 
organosilano [12]. 
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Figura 2.5 - Representação esquemática da interação sílica/organosilano/polímero de 
polibutadieno (borracha sintética) [12]. 

Como se pode verificar na Figura 2.4, ocorrem sucessivas reações de hidrólise, reação 

química de quebra de ligação química de uma molécula por adição de água. Durante a reação 

a molécula de água é quebrada formando dois iões o ião hidróxilo, OH-, e o ião de hidrogénio 

H+
. A água necessária para esta reação encontra-se adsorvida nas partículas de sílica. Esta 

reação dá-se libertando etanol [12]. 

Durante o processo de misturação são também adicionados plastificantes (cargas 

inertes), como por exemplo hidrocarbonetos aromáticos e parafínicos, de modo a tornarem o 

material mais plástico, e menos duro, sem comprometer a capacidade reforçante da sílica, 

permitindo uma diminuição da viscosidade da mistura, tornando-a homogénea, e facilitando o 

seu manuseamento durante o processo de misturação. 

Além de plastificantes são também adicionados pigmentos, para colorir o material, 

ativadores de vulcanização (aceleram a velocidade de vulcanização do composto), utilizando-

se óxido de zinco e ácido estereático, agentes de vulcanização, que servem como reticulantes 

para o material, promovendo a ligação entre as várias macromoléculas poliméricas, sendo 

genericamente utilizado enxofre. Durante o processo são adicionados aceleradores, que têm 

na sua constituição átomos de enxofre, que acabam por se decompor cedendo enxofre para 

promover a reticulação da borracha. Adicionalmente são colocados na mistura antioxidantes e 

antiozonantes de modo a prevenir o envelhecimento precoce do material. 

Na empresa existem dois tipos de processamento das misturas de borracha: moldagem 

por compressão e injeção.  

Se a mistura for para o setor de injeção a sua pré-formação é feita em tiras, e portanto 

as pastas, provenientes dos misturadores, são cortadas numa máquina de corte automático 

em tiras. Seguidamente o material é aquecido rapidamente, para diminuir a sua viscosidade e 

é posteriormente injetado no molde, onde vai ocorrer a sua vulcanização.  
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Caso o destino do material seja moldagem por compressão, o material é extrudido, 

numa extrusora de êmbolo, adquirindo uma pré-formação de sola, com uma correta 

distribuição da quantidade de material para formação da sola. Neste processo o ar é 

eliminado, garantindo-se que o material não apresenta porosidade. Após este processo o 

material vai para um tanque que contém uma suspensão aquosa de um agente antiaderente 

(estearato de zinco), onde é feito o seu arrefecimento, para garantir que não ocorre uma 

pré-vulcanização da borracha, antes de seguir para a secção de moldagem. 

Na secção de moldagem, onde o material adquire a forma final, ocorre também o 

processo de vulcanização da mistura, na qual são utilizadas prensas (com o respetivo molde 

para solas de sapatos), onde é feito passar um termofluído que mantém a temperatura 

constante a 165 °C. O processo de vulcanização ocorre durante 10 min a 57,7 bar. 

Em ambos os processamentos o material é arrefecido à temperatura ambiente. 

Seguidamente são removidas as rebarbas e efetuados os acabamentos de limpeza. Terminado 

este processo é feito o embalamento do produto e posterior armazenamento. Durante o 

processo de remoção de rebarbas, limpeza e embalamento são também detetáveis possíveis 

defeitos no produto, procedendo-se a um reencaminhamento para retocagem do produto ou 

encaminhamento para resíduos, dependendo do tipo de defeito detetado. 

2.2 Compósitos Reforçados com Fibras Naturais 

2.2.1 Compósito 

Um material compósito é um sistema de material composto de dois ou mais 

componentes que diferem na forma e composição química e que são insolúveis uns nos outros. 

A história dos materiais compósitos remonta ao início do século XX. Em 1940 a fibra de vidro 

foi usada para reforçar o polímero epóxido [13]. 

Os compósitos são constituídos por duas fases: a matriz ou fase contínua e a fase 

dispersa. A matriz tem como objetivo transferir as tensões para outras fases e proteger as 

fases do ambiente (a matriz pode ser metálica, cerâmica ou polimérica). A fase dispersa é 

adicionada para promover uma melhoria de algumas das propriedades da matriz [13]. 

Na abordagem deste projeto pretende-se incorporar fibras naturais para reforçar uma 

mistura de borracha sintética, para utilização na indústria do calçado, nomeadamente na 

produção de componentes para calçado casual. A incorporação deste tipo de cargas melhora 

algumas propriedades do material e degrada outras, portanto, o objetivo deste projeto passa 

por incorporar dreche de cerveja na mistura de borracha sem degradar significativamente as 

suas propriedades, e se possível melhorando-as, aumentando o teor de matéria-prima de 

origem natural no material compósito. Na indústria dos componentes de calçado casual, a 
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aprovação dos materiais em utilização está sujeita à norma ISO/TR 20880, referente às 

propriedades físico-mecânicas dos materiais. 

2.2.2 Fibras Naturais 

As fibras naturais podem surgir espontaneamente na natureza, resultarem do cultivo 

para atividades agrícolas ou serem resíduos gerados provenientes de determinada indústria. 

Associando uma elevada disponibilidade de fibras naturais à necessidade de uma fonte 

renovável para a produção de polímeros, verifica-se uma grande oportunidade para 

desenvolvimentos tecnológicos [14]. 

Em algumas indústrias, nomeadamente automóvel, têxtil e até de calçado, já surgiram 

alguns progressos nesta área, com o objetivo de reforçar polímeros com matérias-primas de 

origem natural, promovendo assim um menor impacto ambiental [14].  

As fibras naturais de origem vegetal são constituídas essencialmente por três 

componentes, celulose, lenhina e hemiceluloses. A lenhina e as hemiceluloses servem como 

matriz para dar coesão às fibrilas de celulose. Nas fibras naturais de origem vegetal existem 

resinas, gorduras, carbo-hidratos simples, gomas, saponinas, compostos polifenólicos, entre 

outros [14]. 

As vantagens da utilização de fibras naturais em compósitos poliméricos são menor 

impacto ambiental, baixo custo, grande variedade de cargas reforçantes existentes, baixa 

massa volúmica, baixa abrasividade, possibilidade de incorporação de vários teores, 

resultando numa maior rigidez do material. As desvantagens de utilização estão relacionadas 

com as suas características higroscópicas (tendência para absorverem água) e com o fato de 

se degradarem acima de 200 °C [15]. 

2.2.3 Compatibilização e Agentes Compatibilizantes  

A compatibilização é um processo que permite melhorar a interação na interface fase 

dispersa/matriz, neste caso em concreto fibras/borracha. 

A fibra (carga) apresenta características polares enquanto a borracha (matriz) apresenta 

características apolares, o que origina pouca afinidade na interface carga/matriz. Deste 

modo, é necessária a utilização de um compatibilizante para melhorar a adesão entre os dois 

materiais, caso contrário, estamos a piorar as características de interesse do compósito. 

Neste seguimento existem duas soluções: tratar a fibra de modo a esta ser compatível 

com a matriz ou tratar a matriz de modo a esta ser compatível com a fibra [16]. Os 

tratamentos aplicados às fibras podem ser físicos ou químicos. Os tratamentos físicos 

aplicados são descargas elétricas (aumentam a componente polar da energia livre de 

superfície, pois faz aumentar o conteúdo de grupos carboxilo e hidroxilo) e tratamentos 
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térmicos (o aquecimento da celulose a temperaturas mais altas que o normal para a sua 

secagem, promove uma diminuição da higroscopicidade das fibras, enquanto que a sua 

cristalinidade aumenta [17]. 

As fibras podem ser sujeitas a tratamentos químicos como por exemplo alquilação (a 

adição de hidróxido de sódio, NaOH, melhora as características de adesão da fibra, devido a 

aumentar a sua rugosidade; além disso, remove a lenhina e outras impurezas presentes na sua 

superfície), silanização (os organosilanos são agentes compatibilizantes nos quais uma das 

suas partes finais interage com a matriz e a outra com a fibra, formando uma ponte entre a 

matriz e a carga), acetilação (fazer reagir o grupo hidroxilo da fibra com grupos acetilos, de 

modo a tornar a superfície da fibra mais hidrofóbica) [17]. 

O tratamento realizado à matriz consiste em epoxidar a borracha, tornando-a mais 

polar, permitindo uma melhor adesão na interface fase dispersa/matriz [17]. 

Muitos estudos demonstram que a reação de silanização, recorrendo a um 

compatibilizante com afinidade para a matriz e para a carga, provoca uma melhoria das 

propriedades físico-mecânicas dos materiais [18]. Os agentes compatibilizantes geralmente 

utilizados para favorecer a interação fibra/borracha são 1,1,2,2-perfluorooctiltrietoxisilano, 

ϒ-aminopropiltrietoxisilano, vinil trietoxi silano, 3-aminopropiltrietoxisilano e 

bis(trietoxisililpropil)tetrasulfido [18],[19],[20]. 

O tratamento das fibras através da reação de silanização ocorre em quatro etapas: 

hidrólise, auto-condensação, adsorção e ligação química, pretendendo-se que a reação de 

auto-condensação ocorra na menor extensão possível [18]. 

A reação de hidrólise, Figura 2.6, ocorre em meio ácido, de modo a substituir os grupos 

etoxi por hidroxilo, ocorrendo a libertação de ROH. Esta reação ocorre preferencialmente em 

meio ácido, de modo a garantir que a reação de auto-condensação, Figura 2.7, ocorre em 

menor extensão porque, de acordo com a Figura 2.8, o pH influencia a reação de hidrólise e 

de auto-condensação. O pH de 4 é o ótimo de modo a maximizar a velocidade de reação de 

hidrólise e minimizar a velocidade de reação de auto-condensação [18].   

 

 

 

 

Figura 2.6 - Reação de hidrólise do organosilano [18]. 
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Figura 2.7 - Auto-condensação do organosilano [18]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Velocidade de reação de hidrólise e velocidade de reação de auto-condensação 
para vários valores de pH [21]. 

Seguidamente, na superfície da fibra existem grupos -OH livres, que podem estabelecer 

interação com os silanóis, ocorrendo a adsorção dos silanóis à fibra, com a produção de água, 

Figura 2.9. Aplicando calor, a água é evaporada, e garante-se que o organosilano fica 

quimicamente ligado à fibra, Figura 2.10. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Adsorção do silanol à fibra natural [18]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 - Estabelecimento da ligação química do organosilano com a fibra [18].  
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2.2.4 Compósitos de Borracha Reforçados com Fibras Naturais 

A utilização de fibras naturais na criação de compósitos de borracha já foi alvo de vários 

estudos. As fibras naturais vegetais mais utilizadas na criação de compósitos com borracha 

natural foram fibras de casca de arroz, sisal, juta, carnaúba, kenaf, banana e bambú [20] 

[22],[23],[24],[25],[26],[27].  

A incorporação de fibras de casca de arroz foi realizada com e sem a adição do 

organosilano bis(trietoxisililpropil)tetrasulfido, verificando-se que na presença deste a dureza 

e a resistência à tração aumentaram, enquanto a resiliência diminuiu [20]. Com incorporação 

de fibras de sisal em borracha natural, em diferentes quantidades, verificou-se que um 

aumento de fibra fez aumentar a dureza e a resistência ao rasgamento do material, enquanto 

a tensão de rotura, o alongamento na rotura, o tempo de vulcanização e o torque 

diminuíram [22]. As fibras de banana foram implementadas em compósitos de borracha 

verificando-se através de testes de performance um melhoramento nas características de 

amortecimento [26]. 

Os compósitos de fibra de juta com borracha natural foram produzidos com diferentes 

quantidades de juta (0, 10, 20 e 40 %(m/m)), com e sem pré-tratamento da fibra. Os 

resultados sugeriram que um aumento da quantidade de fibra aumenta o módulo de Young e a 

rigidez, e diminuía a tensão de rotura do compósito. Concluiu-se que as fibras sem 

pré-tratamento obtiveram melhores resultados que as pré-tratadas [23]. 

As fibras de carnaúba foram incorporadas em borracha natural em quantidades de 5 %, 

10 %, 15 % e 20 % em relação à matriz de borracha natural. O compósito com maior adição de 

fibra foi o que apresentou menor tempo de vulcanização. Verificou-se que a incorporação da 

fibra diminuiu a massa volúmica do compósito e aumentou a absorção de humidade. Os 

resultados dos ensaios de tração permitiram concluir que a resistência do material diminui 

com o aumento do teor de fibra no compósito [24]. 

A implementação de fibras de kenaf em borracha natural permitiu concluir que o 

aumento da quantidade de kenaf incorporado reduziu a tensão de rotura, alongamento na 

rotura e compressibilidade. O módulo a 100 % e a massa volúmica aumentaram com o 

aumento da quantidade de fibra [25]. 

Os compósitos de borracha natural com fibras de bambú foram produzidos com e sem 

agente compatibilizante. Os resultados permitiram verificar que a adição de agente 

compatibilizante melhora a adesão entre a carga e a matriz. A dureza e a tensão de rotura 

aumentaram com o aumento da quantidade de fibra e na presença do agente 

compatibilizante [27]. 
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2.2.5 Processo de Produção de Dreche de Cerveja 

A produção de cerveja ocorre em várias etapas: maltagem, brassagem, filtração, ebulição 

e decantação [28]. 

A maltagem ocorre em três etapas: maceração, germinação e secagem. Na primeira 

etapa, maceração, os grãos são colocados em água, de modo a ocorrer a sua hidratação, 

iniciando-se o seu processo de germinação, ocorrendo assim uma ativação dos processos 

metabólicos. Esta germinação promove a síntese e a ativação de enzimas, tais como as 

β-glucanases, peptidases e amilases. Nesta etapa, os grãos de cevada passam a ser designados 

por malte. No fim desta etapa, ocorre a secagem do malte, para garantir que não ocorre a 

proliferação de microrganismos [28]. 

Posteriormente ocorre o processo de brassagem, no qual o malte é moído e convertido 

em farinha grosseira, que é misturada com água, ocorrendo um aumento lento de 

temperatura dos 37 ºC para os 78 ºC, de modo a promover a hidrólise dos constituintes do 

malte. Nesta etapa, o amido do malte converte-se em açúcares fermentáveis e em açúcares 

não fermentáveis. No fim deste processo é obtido o mosto. Posteriormente procede-se a uma 

filtração, na qual a parte sólida, que é designada por dreche de cerveja, é separada da parte 

líquida (mosto). Após a filtração o mosto é submetido à ebulição, para eliminar substâncias 

voláteis indesejáveis, precipitar as proteínas de peso molecular elevado, estabilizar o mosto e 

desnaturar as enzimas presentes, e é adicionado lúpulo. O lúpulo confere o sabor pretendido 

à cerveja. No fim desta ebulição, ocorre uma decantação, com o objetivo de separar o lúpulo 

residual, e os precipitados proteicos, do mosto quente. Destas duas correntes separadas é 

obtido o mosto, e uma corrente de purga, que é realimentada ao reator onde ocorre a 

brassagem [28].  

 O mosto é posteriormente arrefecido, e depois ocorre a sua fermentação. No fim da 

fermentação, ocorre a maturação da cerveja, de modo a adquirir o sabor e aroma 

pretendidos. Posteriormente a cerveja é estabilizada e depois é feito o seu enchimento [28]. 
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3 Materiais e Métodos 

Neste capítulo é feita uma introdução aos materiais e métodos utilizados neste estudo 

para o fabrico dos compósitos e resumem-se os principais métodos de ensaio aos quais os 

materiais foram sujeitos. 

De uma forma geral, os ensaios realizados às fibras de dreche tiveram como principal 

objetivo a caracterização do material. 

Os ensaios físico-mecânicos e morfológicos realizados tiveram como objetivo 

caracterizar e determinar as propriedades dos materiais compósitos.  

3.1 Materiais 

A dreche de cerveja utilizada foi fornecida pela Unicer-Bebidas, S.A. (Leça do Balio, 

Portugal). 

O bis(trietoxisililpropil)tetrasulfido, designado comercialmente por SI69, é proveniente 

da EVONIK INDUSTRIES (Hanau-Wolfgang, Alemanha). O 3-aminopropiltrietoxisilano, APTES, 

foi fornecido pela Sigma-Aldrisch. O ácido acético glacial e o hidróxido de sódio (NaOH) puro 

foram fornecidos pela Pronalab (Lisboa, Portugal). A acetona pura foi fornecida por Ribeiro e 

Valente Lda. (Sintra, Portugal). O tolueno é proveniente de Romil Chemicals Limited 

(Leicester, Inglaterra). O etanol 96 %(V/V) é proveniente da AGA, Álcool e Géneros 

Alimentares S.A., (Prior Velho, Portugal). A água destilada é preparada no Departamento de 

Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Porto, Portugal). A 

mistura de borracha utilizada é previamente preparada na empresa PROCALÇADO S.A. (Vila 

Nova de Gaia, Portugal) apresentando a composição presente na Tabela A0.1 em Anexo A. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Preparação das Fibras de Dreche de Cerveja 

As fibras da dreche de cerveja foram recolhidas na unidade industrial da 

Unicer-Bebidas, S.A., e foram posteriormente secas em estufa a 70 °C durante 2 dias, tempo 

necessário para atingir massa constante. A temperatura de 70 °C é a temperatura à qual se 

garante que o material seca, sem alterar as suas propriedades, garantindo deste modo que 

também não ocorre a formação de microrganismos biológicos que promovam a degradação e 

fermentação do material [29]. 
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3.2.2 Silanização da Dreche de Cerveja 

 Foi preparada uma solução com 4 % de organosilano (bis(trietoxisililpropil)tetrasulfido 

e o 3-aminopropiltrietoxisilano) em relação à fibra, misturando-se numa mistura de 

etanol/água, na razão de 6:4, durante 1 h a 700 rpm, Figura 3.1 a). O pH da solução foi 

mantido a 4 com a adição de ácido acético. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - a) Preparação da solução etanol/água/organosilano; b) Pré-lavagem das fibras na 
solução de NaOH 1 %; c) Tratamento das fibras por silanização, durante 1,5 h com agitação 

mecânica a 99 rpm. 

  As fibras naturais foram emergidas numa solução de NaOH 1 %, e depois mergulhadas na 

solução de organosilano, sob agitação mecânica a 99 rpm durante 1,5 h, Figura 3.1 b) e 

Figura 3.1 c) respetivamente.  

 As fibras foram filtradas da solução, na instalação da Figura 3.2, e secas ao ar durante 

24 horas e depois em estufa a 70 ºC até ficarem completamente secas, cerca de 8 h. Este 

procedimento foi adaptado de Jacob et al [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Instalação experimental para filtração das fibras. 

3.2.3 Preparação dos Compósitos 

A preparação dos compósitos é feita no misturador de rolos presente na Figura 3.3. 

 

 

a) b) c) 
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Figura 3.3 - Misturador de rolos da empresa PROCALÇADO S.A. 

Inicialmente são medidas as massas de mistura necessárias para a preparação de cada 

formulação, 650 g. A mistura inicial apresenta a pré-formação presente na Figura 3.4, sendo 

designada comercialmente como CADS 55 COR.  

 

 

 

 

Figura 3.4 – Mistura inicial pré-formada, CADS 55 COR. 

Posteriormente a mistura é colocada no misturador para se proceder à misturação com 

os constituintes que se pretendem adicionar, obedecendo ao seguinte procedimento. Colocar 

650 g de mistura no misturador de rolos, colocando a abertura a 8 (esta abertura corresponde 

à distância entre os dois cilindros por onde a mistura é feita passar), durante 5 minutos até 

aquecer. Seguidamente adicionar a fibra até a incorporação ser completa. Após a 

homogeneização da fibra na mistura, colocar a abertura do misturador a 6 e fazer 5 

passagens. Seguidamente colocar a abertura do misturador a 4, e fazer mais 5 passagens, 

fazendo rolos cilíndricos com a mistura, garantindo-se a homogeneidade do material. 

Posteriormente colocar a abertura dos rolos a 6, e realizar 2 passagens, de modo a colocar a 

mistura na espessura pretendida, aproximadamente 3 mm para posterior vulcanização. Cortar 

500 g de mistura para posterior prensagem e da massa restante retirar duas amostras, para se 

efetuarem as reometrias, equipamento da Figura 3.5 a). As condições operatórias da prensa 

são 165 °C, 57,7 bar (pressão efetiva nos pratos) e o tempo de vulcanização é de 9 min, 

Figura 3.5 b). A formulação completa das misturas encontra-se descrita no Capítulo 4, 

Resultados e Discussão. 
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Figura 3.5 – Equipamentos da empresa PROCALÇADO S.A.: a) Reómetro; b) Prensa de 
vulcanização.  

3.2.4 Determinação da Curva de Vulcanização 

Comprime-se um provete da mistura em estudo, numa cavidade estanque, sob uma 

pressão inicial positiva e mantida a uma temperatura elevada. Um disco bicónico é embebido 

no provete que oscila com uma pequena amplitude de rotação. Esta ação exerce uma 

distorção no provete e um binário necessário para oscilar o disco, 𝑀𝐿, dependendo da rigidez 

da mistura. O binário é registado automaticamente em função do tempo.  

A rigidez dos provetes da mistura aumenta à medida que decorre o processo de 

vulcanização. Obtém-se a curva completa, quando o binário registado atinge ou um valor de 

equilíbrio, ou um valor máximo, 𝑀𝐻. O tempo necessário para a obtenção da curva de 

vulcanização, 𝑡90
′ , é função da temperatura de ensaio e das características da mistura, 

Figura 3.6. No Anexo A, Figura A0.1, encontra-se um exemplo típico da curva de vulcanização 

para a mistura utilizada, CADS 55 COR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Relação entre o momento da força (torque) e o tempo (min) [30]. 

a) b) 



Incorporação de materiais de fontes renováveis, na produção de compósitos, para a indústria do calçado 

Materiais e Métodos 20 

3.2.5 Ensaios Físico-Mecânicos 

Após vulcanização são obtidas placas das quais são cortados 5 provetes para ensaios de 

abrasão, 6 provetes tipo calças para ensaio de rasgamento, 6 provetes para ensaio de tração, 

1 provete para ensaios de dureza e 1 provete para medição da massa volúmica em balança de 

leitura direta. Os ensaios de abrasão, rasgamento e de tração são ensaios destrutivos, 

enquanto os ensaios de dureza e de determinação de massa volúmica são ensaios 

conservativos. Os ensaios de flexão de Bennewart (ensaios destrutivos) foram realizados para 

as misturas que apresentaram características promissoras.  

3.2.5.1 Massa volúmica 

O ensaio de medição da massa volúmica em balança de leitura direta consiste em 

determinar-se a relação entre o peso do provete no ar e o peso do provete na água. Este 

método é aplicável para materiais com massa volúmica superior a 900 kg/m3 e inferior a 

3000 kg/m3. O equipamento utilizado corresponde à Figura 3.7 a). 

3.2.5.2 Resistência à Abrasão 

Os ensaios de abrasão caracterizam-se pela resistência do material à erosão. É 

determinada a perda de massa do material quando este está em contacto com uma superfície 

móvel e abrasiva. Quanto menor a perda de massa do material, maior a sua resistência à 

abrasão. O corte dos provetes e o procedimento dos ensaios de abrasão obedecem à 

referência normativa ISO 4649. O equipamento utilizado corresponde à Figura 3.7 b). 

3.2.5.3 Resistência à Propagação de Rasgo por Calças 

O ensaio consiste em medir a força necessária para propagar o rasgamento do provete 

especificado, no prolongamento do entalhe previamente efetuado. A força de rasgamento é 

aplicada por meio de uma máquina de ensaio de tração, utilizada com velocidade de 

deslocamento constante, até rotura completa do provete. Nos provetes de rasgamento a 

norma de corte dos provetes e o procedimento de ensaio obedecem às normas ISO 34-1 e 

ISO 6133. Este ensaio é comumente designado de “calças”, devido à forma do provete após o 

entalhe. Na Figura A0.2 (Anexo A), encontra-se um exemplo típico do gráfico obtido para este 

tipo de ensaio para a mistura utilizada. 

3.2.5.4 Resistência à Tração 

Os provetes em forma de haltere são alongados numa máquina de tração com uma das 

garras móvel deslocando-se a velocidade constante. Fazem-se as leituras necessárias da 

tensão e do alongamento contínuo dos provetes e no momento da sua rotura. Os provetes de 

resistência à tração são cortados e ensaiados segundo a norma ISO 37. No Anexo A, 
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Figura A0.3, encontram-se curvas típicas de tensão de rotura vs. tempo para seis provetes da 

mistura utilizada. 

3.2.5.5 Dureza 

A dureza Shore A é definida como a resistência que um material oferece à penetração 

de um penetrador especificado, aplicado por pressão sobre o material, sob determinadas 

condições. Quanto à determinação da dureza Shore A, a norma de referência à qual obedece 

é a ISO 7619-1. O equipamento utilizado corresponde à Figura 3.7 c). 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Equipamentos da empresa PROCALÇADO S.A.: a) Balança de determinação de 
massa volúmica por leitura direta; b) Abrasímetro; c) Durómetro. 

3.2.5.6 Flexão de Bennewart 

O método utilizado é efetuado com uma incisão de corte inicial na amostra. É 

determinada a linha de flexão da amostra. Efetua-se, paralelamente à linha, um corte de 

medida especificada, nas zonas que por experiência estão mais sujeitas a tensões mecânicas. 

A amostra é fletida repetidamente na direção da linha, sob um ângulo de 90° e após um 

determinado número de ciclos (30000 ciclos), mede-se a progressão do corte e verifica-se o 

aparecimento ou não de delaminagens espontâneas. 

3.2.6 Espectroscopia de Infravermelho com a Transformada de Fourier - FTIR  

A espectroscopia de infravermelho é uma análise baseada no espectro de absorção na 

gama do infravermelho, que permite fazer a caracterização de um dado material. As 

moléculas são excitadas a um estado de energia mais elevado quando absorvem radiação 

infravermelha. O processo de absorção de energia é quantificável. Cada grupo funcional 

apresenta uma determinada energia de absorção, que é descrita por bandas características no 

espectro. Com base nessas bandas, é possível caracterizar um determinado composto [31]. 

 O equipamento utilizado foi um Vertex 70 da Bruker em modo ATR com cristal de 

diamante, utilizando-se um número de acumulações de 66, Figura 3.8. O detetor é um 

DLaTGS. Neste equipamento foram analisadas as fibras com e sem tratamento, e os 

compatibilizantes. As amostras foram colocadas diretamente sobre o cristal e os espectros de 

transmitância obtidos encontram-se numa gama de 4000 a 500 cm-1. 

a) b) c) 
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Figura 3.8 - Espectrofotómetro Vertex 70 da Bruker. 

3.2.7 Análise Termogravimétrica - TGA 

A análise termogravimétrica, TGA, é uma análise térmica destrutiva na qual se 

monitoriza a variação da massa de uma amostra em função da temperatura, numa 

determinada atmosfera [32]. 

Esta análise foi realizada para determinar a temperatura de degradação da dreche, 

utilizando-se neste caso uma atmosfera de azoto, e para determinar a temperatura de 

combustão da dreche, utilizando-se uma atmosfera rica em oxigénio. 

O equipamento utilizado foi um NETZSCH STA 449F3, Figura 3.9, sendo que em ambas 

as análises a temperatura inicial foi de 30 °C e a temperatura final foi de 550 °C. A rampa de 

subida de temperatura foi de 10 °C/min e o caudal alimentado foi de 30 mL/min. Os cadinhos 

utilizados eram constituídos por alumínio. A massa de amostra utilizada para a temperatura 

de degradação da dreche foi de 0,0127 g, e a massa de amostra utilizada para determinação 

da temperatura de combustão da dreche foi de 0,0126 g. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Equipamento NETZSCH STA 449F3 utilizado para realização de TGA. 

3.2.8 Microscopia de Varrimento Eletrónico - SEM e Espetroscopia de Energia 

Dispersiva de Raio-X - SED 

A análise de SEM, microscopia de varrimento eletrónico, é utilizada para examinar a 

superfície de determinado material. A análise é feita recorrendo a um feixe de eletrões, que 

varre a superfície do material. A informação produzida, resultante da interação 
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eletrões-átomos da superfície, contém informação sobre a topografia da superfície e da sua 

composição [13]. 

 Os provetes para análise de SEM foram retirados da placa produzida, e posteriormente 

foram fraturados em azoto líquido. Seguidamente os pinos foram cobertos por fita de 

carbono, e as amostras foram fixadas nos mesmos. Posteriormente foi realizado um 

revestimento com ouro, necessário para se poderem visualizar as amostras no equipamento. 

3.2.9 Moagem da Dreche de Cerveja 

A dreche moída foi obtida utilizando um moinho de esferas planetário Retsch PM 100, 

Figura 3.10 a). As esferas e a cuba eram constituídas por zircónia. Utilizaram-se 5 esferas de 

1,5 cm, 25 esferas de 1 cm e 29 esferas de 0,5 cm e a velocidade de rotação foi de 450 rpm, 

durante 2 horas, com tempos de paragem de 1 min, a cada 5 min de funcionamento, de modo 

a não serem atingidas temperaturas muito elevadas, que poderiam provocar uma degradação 

precoce da dreche de cerveja, Figura 3.10 b). 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - a) Moinho de esferas planetário Retsch PM 100; b) Cuba de zircónia, esferas de 
zircónia e dreche de cerveja pronta a moer. 

3.2.10 Densidade de Reticulação 

Nos ensaios para determinação de densidade de reticulação, as borrachas são inchadas 

com um solvente para o qual apresentam afinidade. Este ensaio permite determinar se a 

borracha apresenta elevada densidade de ligações cruzadas. Se ocorrer um elevado 

inchamento da borracha significa que a densidade de ligações cruzadas é baixa, caso 

contrário, a densidade de ligações cruzadas é elevada. 

Os provetes cortados apresentavam dimensões de 15x15x3 mm, e de cada mistura 

foram retirados dois provetes. Seguidamente os provetes foram colocados numa solução de 

acetona pura, em recipiente fechado, para promover uma extração de impurezas 

provenientes do processo de vulcanização, até se atingir massa constante. Este processo teve 

a duração de 5 dias. Após estes 5 dias, deixou-se o provete secar à temperatura ambiente, 

até massa constante – duração de 60 horas. A borracha seca foi posteriormente inchada num 

solvente, neste caso tolueno, em recipiente fechado, até massa constante, durante 4 dias.   

a) b) 
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4 Resultados e Discussão 

No presente capítulo apresentam-se os resultados de todos os ensaios realizados e as 

conclusões inerentes que se podem retirar deste estudo. 

4.1 Caracterização dos Compatibilizantes e da Dreche 

4.1.1 Espectroscopia de Infravermelho com a Transformada de Fourier - FTIR  

As moléculas de SI69 e APTES encontram-se representadas na Figura 4.1 a) e b), 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - a) Representação da molécula do organosilano SI69; b) Representação da 
molécula do organosilano APTES; c) Estrutura básica dos aminoácidos; d) Molécula de 

celulose (β-D-glucopiranose). 
 Assim, verifica-se que no organosilano SI69 existem ligações Si-O, Si-CH2, O-CH2, 

CH2-CH3, CH2-S e S-S. No organosilano APTES existem ligações Si-O, Si-CH2, O-CH2, CH2-CH3 e 

CH2-NH2. A dreche de cerveja é essencialmente constituída por proteínas, vitaminas, 

carbo-hidratos e celulose. A estrutura básica dos aminoácidos encontra-se na Figura 4.1 c) e a 

molécula de celulose (β-D-glucopiranose) na Figura 4.1 d).  

Deste modo, existem grupos amina e ácidos carboxílicos, correspondentes à estrutura 

básica dos aminoácidos (monómeros que constituem as proteínas), sendo que o radical, 

dependendo do aminoácido, pode ser um grupo fenólico, ácido carboxílico, etilsulfanil, anel 

aromático, ou um imizadol, dependendo dos aminoácidos presentes, esperando encontrar-se 

ligações do tipo O-H, N-H2, C=0, N=N-O, CH2-CH3, C-OH e C-O. 

Na Figura 4.2 verifica-se que o espectro FTIR da dreche com e sem tratamento é muito 

idêntico. As principais bandas características da dreche correspondem à banda entre 3666 e 

3027 cm-1, que corresponde à distensão na ligação O-H em álcoois e fenóis, à banda entre 

a) b) 

c) d) 
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3027 e 2993 cm -1 que corresponde à distensão na ligação =C-H em aromáticos, 

2993-2879 cm-1 que corresponde à distensão da ligação –OH em ácidos carboxílicos, 

2879-2828  cm-1 que corresponde à vibração em distensão de CH em CH3 ligado a O, 

1768-1724 cm-1 correspondente à distensão da ligação C=O em α-ceto esteres ou  δ-lactonas, 

1724-1580 cm-1 correspondente à distensão da ligação C=O em cetonas e em ácidos 

carboxílicos, à deformação de N-H em amidas primárias, e à deformação de  NH2 em amidas 

primárias, 1580-1486 cm-1 que corresponde à deformação de  NH em amidas secundárias e 

NH3
+ em aminoácidos, 1486-1403 cm-1 que corresponde à flexão de CH em -CH2- em compostos 

alifáticos e à deformação antissimétrica de CH em -CH3 em compostos alifáticos. 

  A banda 1299-1192 cm-1 corresponde à distensão da ligação C-N em aminas aromáticas, 

e à distensão antissimétrica de C-O-C em ésteres e lactonas, a banda 1192-1141 cm-1 

corresponde à vibração em distensão C-O na ligação C-OH em álcoois, e a banda 

1141-873 cm-1 corresponde à distensão de C-N em C-NH2 em aminas primárias alifáticas e em 

anéis de carbono em compostos cíclicos. Estas bandas sofreram algumas diferenças de 

intensidade, que poderão estar relacionadas com as bandas presentes no SI69. 

De acordo com a bibliografia, as alterações que são verificadas estão relacionadas com 

o SI69, que promove uma ligeira diferença nas seguintes gamas do espectro: 1250-1500 cm-1, 

que corresponde à deformação simétrica de CH3 em Si-CHn, e 1100-600 cm-1, correspondente 

à ligação Si-C em organosilanos e à ligação entre Si-O [33],[34]. 

Na Figura 4.3 verifica-se que, tal como anteriormente, os espectros com e sem 

tratamento da dreche com APTES são muito idênticos. As principais bandas características da 

dreche já referidas anteriormente não se encontram alteradas, denotando-se alterações 

significativas de intensidade nas bandas seguintes: 1486-1403 cm-1 correspondente à flexão de 

CH em -CH2- em compostos alifáticos e à deformação antissimétrica de CH em -CH3 em 

compostos alifáticos, a C-N em flexão em C-N em amidas primárias e a OH em flexão no plano 

em OH de ácidos carboxílicos, 1403-1299 cm-1 correspondente à vibração em distensão 

simétrica de N=N-O em compostos azotados, C-N a vibrar em distensão em C-N de aminas 

aromáticas, C-O-C a vibrar em distensão antissimétrica em ésteres e lactonas, 1141-873 cm-1 

correspondente à vibração de distensão C-N em C-NH2 em aminas primárias alifáticas e em 

anéis de carbono em compostos cíclicos. Estas diferenças de intensidade, estão relacionadas 

com as ligações Si-C em organosilanos e a Si-O [33],[34]. 
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Figura 4.2 - Espectro FTIR em modo transmitância para a dreche de cerveja sem tratamento, 
dreche de cerveja pré-tratada com 4 % de SI69 (em relação à quantidade de fibra) e para o 

organosilano SI69. 

 

 

Figura 4.3 - Espectro FTIR em modo transmitância para a dreche de cerveja sem tratamento, 
dreche de cerveja pré-tratada com 4 % de APTES (em relação à quantidade de fibra) e para o 

organosilano APTES. 
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4.1.2 Análise Termogravimétrica - TGA 

O objetivo da análise termogravimétrica foi determinar até que temperaturas a dreche 

de cerveja poderia ser submetida sem ocorrer a degradação das suas propriedades, visto que 

a sua secagem estava a ser realizada a 70 °C.  

A análise ocorrida em atmosfera de azoto, Figura 4.4 (curva a azul), permitiu 

constatar que a 70 ºC não ocorre degradação das propriedades do material, porque a variação 

da massa é mínima. No entanto, para temperaturas de aproximadamente 120 °C verifica-se 

uma perda de massa de aproximadamente 8 %, que eventualmente estará associada à 

evaporação de água residual presente nas partículas de dreche. 

 

Figura 4.4 - Variação da massa da amostra de dreche (%) vs temperatura (°C), em atmosfera 

de azoto e em atmosfera rica em oxigénio, curvas a azul e a verde, respetivamente. 

Durante o processo de vulcanização são atingidas temperaturas elevadas, 165 °C. No 

Capítulo 2, Contexto e Estado da Arte, foi referido que as fibras naturais se degradam a cerca 

de 200 °C, de modo a verificar se a degradação abaixo desta temperatura é significativa, 

procedeu-se à realização de TGA em atmosfera rica em oxigénio, Figura 4.4 (curva a verde).  

Verifica-se que a curva de perda de massa em atmosfera rica em oxigénio é muito 

idêntica à curva de perda de massa em atmosfera rica em azoto. A perda de massa a 120 °C é 

também de aproximadamente 8 %, que, tal como na atmosfera de azoto, pode estar 

relacionada com a evaporação de água residual presente nas partículas de dreche. Quando a 

temperatura de 165 °C é atingida, ainda existe 91 % da massa inicial de dreche, garantindo-se 

que a esta temperatura a dreche de cerveja, presente no compósito, não é carbonizada nem 

apresenta degradação significativa das suas propriedades. 
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4.2 Caracterização dos Compósitos com Borracha – Parte 1 

De modo a simplificar a interpretação dos resultados, foram atribuídas designações a 

cada modificação realizada ao polímero base (de composição presente na Tabela A0.1 em 

Anexo A), consultar Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Designação e composição das várias formulações. 

Designação Composição 

T01 Sem adição de fibra ou compatibilizante. 

T02 Adição de 0,4 % de compatibilizante (em relação à mistura inicial). 

T03 Adição de 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial). 

T04 
Adição de 10 % de dreche de cerveja + 0,4 % de compatibilizante (ambas as 

quantidades em relação à mistura inicial). 

T05 
Adição de 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial) pré-tratada 

com 4 % de compatibilizante (em relação à fibra). 

Para cada formulação foram produzidas 3 placas, cada uma em dias diferentes, 

correspondente aos ensaios E1, E2 e E3. Em cada dia de produção de placas é sempre 

produzida uma base de comparação (T01). As formulações T01 e T03 são sempre comuns aos 

ensaios com a utilização do organosilano SI69 e do organosilano APTES. 

4.2.1 Curva de Vulcanização 

Nos primeiros ensaios realizados, foram determinados os valores de 𝑡𝑠5, tempo para o 

aumento do torque para 0,0577 kg.m (5 lbf.in), 𝑀𝐿, torque mínimo, 𝑡90
′ , tempo para atingir 

90 % da vulcanização e 𝑀𝐻, torque máximo. Estes valores encontram-se dentro dos valores 

aceites para a produção de solas (70 < 𝑡𝑠5 (s) < 90; 0,1153 < 𝑀𝐿 (kg.m) < 0,1845; 

120 < 𝑡90
′  (s) < 150; 0,5756 < 𝑀𝐻 (kg.m) < 0,6688), Tabelas 4.2 e 4.3. 

Tabela 4.2 - Valores de 𝑡𝑠5, 𝑀𝐿, 𝑡90
′  e 𝑀𝐻 da curva de vulcanização para os ensaios realizados 

com o organosilano SI69 como compatibilizante. 

 T01 T02 T03 T04 T05 

𝑡𝑠5 (s) 81±9 79±9 83±9 81±8 81±6 

𝑀𝐿 (kg.m) 0,1454±0,0089 0,1436±0,017 0,1603±0,016 0,1589±0,013 0,1691±0,015 

𝑡90
′  (s) 138±11 141±7 142±9 144±6 143±4 

𝑀𝐻 (kg.m) 0,5968±0,0408 0,6831±0,0578 0,5852±0,0481 0,6641±0,0461 0,6193±0,0415 
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Tabela 4.3 - Valores de 𝑡𝑠5, 𝑀𝐿, 𝑡90
′  e 𝑀𝐻 da curva de vulcanização para os ensaios realizados 

com o organosilano APTES como compatibilizante. 

 T01 T02 T03 T04 T05 

𝑡𝑠5 (s) 81±9 73±9 83±9 79±9 83±5 

𝑀𝐿 (kg.m) 0,1454±0,0090 0,1376±0,0077 0,1603±0,1591 0,1614±0,0100 0,1706±0,0182 

𝑡90
′  (s) 138±11 131±9 142±9 140±7 145±3 

𝑀𝐻 (kg.m) 0,5968±0,0408 0,5945±0,0337 0,5852±0,0481 0,5951±0,0446 0,5951±0,0347 

4.2.2 Ensaios Físico-Mecânicos  

Nos ensaios físico-mecânicos realizados pretendeu-se estudar as propriedades dos 

compósitos que são mais relevantes para a área do calçado: massa volúmica, resistência à 

abrasão, resistência à propagação de rasgo por calças, tensão de rotura, módulo a 300 %, 

alongamento na rotura, dureza e flexão de Bennewart. Para todas estas características 

(exceto nos ensaios de medição de massa volúmica e de flexão), utilizou-se o método ANOVA 

a um fator considerando-se um nível de significância de 5 %, por utilização do software 

Rcommander 3.3.2, nos quais se considerou que as amostras eram independentes entre 

ensaios, e dependentes em relação à base (na qual não há adição de fibra ou 

compatibilizante), para inferir se as alterações ocorridas por adição de fibra com ou sem 

tratamento eram significativas ou não. Nas figuras correspondentes aos resultados dos ensaios 

realizados são também representados os intervalos de confiança a 95 %. 

A massa volúmica dos provetes quase não se alterou, quando comparada com a do 

provete da mistura base, Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Massa volúmica dos provetes obtida por balança de medição direta para as várias 
formulações realizadas, com os diferentes compatibilizantes. 

SI69 

Massa 

volúmica 

(kg/m3) 

T01 T02 T03 T04 T05 

1100 1100 1120 1120 1120 

APTES 

Massa 

volúmica 

(kg/m3) 

T01 T02 T03 T04 T05 

1100 1100 1120 1120 1120 

Verifica-se que os resultados de resistência à abrasão, Figura 4.5 a) e b), são sempre 

degradados quando é feita a introdução da fibra vegetal. É possível verificar-se que a adição 
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dos organosilanos promove uma melhor resistência à abrasão, T02, ou seja, a perda de massa 

ocorrida durante o ensaio é menor. Relativamente aos compósitos com adição de fibra, o 

compósito no qual esta característica não é alterada significativamente corresponde a T04 no 

qual o organosilano utilizado como compatibilizante é o SI69. Para confirmar se ocorreu 

reprodutibilidade de resultados ou não, considerou-se um coeficiente de variação, 𝐶𝑉, 

admissível de 15 %. De acordo com a Tabela B0.1, presente no Anexo B, conclui-se que ocorre 

reprodutibilidade de resultados para os diversos ensaios realizados com os dois organosilanos 

utilizados como compatibilizantes. 

 Nos resultados dos ensaios de rasgamento por calças, Figura 4.6 a) e b), verifica-se 

que a adição de fibras promove sempre uma melhoria significativa desta propriedade, 

Tabela B0.7 (Anexo B). Os melhores resultados ocorreram nos ensaios realizados com a 

utilização do organosilano APTES, fato comprovado também pela Tabela B0.2, Anexo B. A 

reprodutibilidade dos resultados nestes ensaios é verificada na utilização de ambos os 

organosilanos como compatibilizantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Resultados dos ensaios de abrasão (mm3), em função da formulação 
realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o organosilano 

SI69; b) o organosilano APTES. 

A tensão de rotura também é uma característica importante para ser testada em 

calçado. Na Figura 4.7 a) e b) é testado o efeito dos tratamentos realizados, quer com o 

organosilano SI69, quer com o organosilano APTES, respetivamente. Constata-se que a adição 

de fibra, com tratamento, sem tratamento e conjuntamente com os organosilanos, degrada 

significativamente esta característica do material, Tabelas B0.7 e B0.8 (Anexo B). Quando 

comparando o efeito de cada organosilano, não se verificam diferenças significativas quer na 

adição de SI69, quer de APTES. Quanto à reprodutibilidade dos resultados, verifica-se que nos 

b) a) 
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ensaios em que o organosilano utilizado foi SI69, Tabela B.03 presente no Anexo B, para T01, 

T02 e T04, não ocorreu reprodutibilidade dos resultados, pois os coeficientes de variação 

foram superiores a 15 %. O mesmo aconteceu nos ensaios com a adição de APTES para T01 e 

T02. Estas diferenças significativas entre ensaios correspondem, possivelmente, a variações 

relacionadas com a variabilidade de produção das misturas e a erros ligados ao equipamento 

de tração. A gama do equipamento de tração utilizada para a realização deste ensaio é uma 

gama muito pequena, e, possivelmente, o erro introduzido pelo equipamento é muito 

elevado, levando a uma variação significativa entre ensaios, não ocorrendo reprodutibilidade 

de resultados. 

O módulo a 300 %, ou seja, a medição de tensão necessária para levar à deformação 

de 300 % do provete é também efetuada, Figuras 4.8 a) e b). Com base nos resultados 

obtidos, e com base no teste de hipóteses ANOVA, Tabelas B0.7 e B0.8 (Anexo B), constata-se 

que as diferenças observadas em relação à base, T01, não são significativas em cada um dos 

organosilanos em utilização. A reprodutibilidade dos resultados não é verificada na 

formulação T03, comum aos ensaios realizados com os dois organosilanos, T05, quando é 

utilizado o organosilano SI69, nem em T02, T04 e T05 nas quais o organosilano utilizado foi o 

APTES, Tabela B0.4 (Anexo B). O módulo a 300 % é medido durante o ensaio de tração e 

portanto, o erro associado à medição de tensão, em tensões pequenas, acaba por ser 

elevado. 

O alongamento na rotura é uma característica muito importante medida durante o 

ensaio de tração, Figuras 4.9 a) e b). Os resultados T03, T04 e T05, Figura 4.9 a), apresentam 

valores inferiores de alongamento na rotura quando comparados com T01, sendo usual ocorrer 

uma diminuição do alongamento na rotura quando se adiciona uma carga a um material 

polimérico. O compósito com a formulação T04 apresenta melhorias significativas quando 

comparado com T01, conclusão obtida através do teste de hipóteses ANOVA, Tabela B0.7 

(Anexo B). Na Figura 4.9 b) não se verificaram alterações significativas por adição de fibra, 

quer com tratamento quer sem tratamento, Tabela B0.8 (Anexo B). De acordo com os 

resultados apresentados na Tabela B0.5 do Anexo B, verificou-se a reprodutibilidade dos 

resultados para praticamente todas as formulações com os diferentes organosilanos, exceto 

na formulação T02 na qual foi utilizado o organosilano SI69 como compatibilizante. 

Nos ensaios de dureza, Figuras 4.10 a) e b), como se pode verificar a adição de fibra, 

com e sem tratamento e com a adição de organosilano, não provoca alterações significativas 

nesta propriedade, Tabelas B0.7 e B0.8 (Anexo B). A reprodutibilidade dos resultados foi 

verificada, tal como se pode constatar pelos valores do coeficiente de variação obtidos, 

Tabela B0.6 no Anexo B. 
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Figura 4.6 - Resultados dos ensaios de rasgamento por calças (N/mm), em função da 
formulação realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o 

organosilano SI69; b) o organosilano APTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Resultados dos ensaios de tensão de rotura (MPa), em função da formulação 
realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o organosilano 

SI69; b) o organosilano APTES. 

 

 

a) b) 

b) a) 
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Figura 4.8 - Resultados dos ensaios de módulo a 300 % (MPa), em função da formulação 
realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o organosilano 

SI69; b) o organosilano APTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Resultados dos ensaios de alongamento na rotura (%), em função da 
formulação realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o 

organosilano SI69; b) o organosilano APTES. 
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Figura 4.10 - Resultados dos ensaios de dureza (Shore A), em função da formulação 
realizada, para o respetivo ensaio, utilizando-se como compatibilizante: a) o organosilano 

SI69; b) o organosilano APTES. 

Com os resultados obtidos nestes primeiros ensaios, concluiu-se que o efeito da adição 

de fibras degradava as propriedades de resistência à abrasão, melhorava as de rasgamento, e 

de alongamento na rotura, e não produzia efeito sobre a dureza dos compósitos. 

Com base nos melhores resultados obtidos (resultados em que o organosilano utilizado 

foi o SI69), efetuou-se uma análise em componentes principais, PCA, de modo a explicar a 

variância nos resultados obtidos, Figura 4.11 e Tabela 4.5.  

Tabela 4.5 - Coeficientes de correlação normalizados, das componentes 𝑃𝐶1 e 𝑃𝐶2, para as 
várias variáveis em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 𝑷𝑪𝟏 𝑷𝑪𝟐 

Abrasão 0,55 -0,0018 

Rasgamento por calças 0,52 -0,13 

Tensão de rotura -0,34 0,50 

Módulo a 300 % -0,45 -0,33 

Alongamento na rotura 0,30 0,57 

Dureza  0,12 -0,55 

a) 
b) a) 
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Figura 4.11 - Análise em componentes principais para os resultados obtidos das formulações 
realizadas utilizando o organosilano SI69 como compatibilizante. 

 A nível de estatística descritiva verifica-se que 84,2 % da variação dos valores 

observados é explicada pelas duas primeiras componentes principais, 𝑃𝐶1 e 𝑃𝐶2. A 

componente 𝑃𝐶1 explica a variação de 50 % e a componente 𝑃𝐶2 explica a variação de 

34,2 %.  

O aumento da componente 𝑃𝐶1 ocorre para valores elevados de abrasão e rasgamento e 

para valores baixos do módulo a 300 %. A componente principal 𝑃𝐶2 aumenta para valores 

elevados de tensão de rotura e alongamento na rotura, e para valores baixos de dureza. Deste 

modo, a formulação T04 apresenta valores muito baixos de 𝑃𝐶2, ou seja, apresenta valores 

elevados de dureza e baixos de tensão na rotura e alongamento na rotura. As formulações T03 

e T05 apresentam valores elevados de 𝑃𝐶1, o que significa que os valores de abrasão e 

rasgamento por calças são elevados e os de módulo a 300 % são baixos. Note-se que quando os 

valores de abrasão são elevados, a resistência do material à abrasão é baixa. 

4.3 Caracterização dos Compósitos com Borracha – Parte 2 

Na generalidade, para promover a compatibilização da sílica com a borracha, por terem 

características químicas diferentes, é sempre realizada a adição de SI69. Nesse sentido, na 

empresa PROCALÇADO S.A., geralmente é adicionado à mistura cerca de 2 % de organosilano 

em relação à quantidade de sílica. Assim, efetuaram-se novas formulações, realizando 

primeiramente o tratamento de compatibilização das fibras com 4 % de organosilano em 

relação às fibras, acertando-se o pH para 4, antes e após a adição das fibras, de modo a 

garantir que a reação de auto-condensação do organosilano ocorria em pequena escala, e 

adicionou-se ainda uma quantidade extra de organosilano à mistura. Deste modo, pretendeu-
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se garantir que existia quantidade suficiente de organosilano para serem estabelecidas as 

ligações entre a sílica e o polímero. 

 Surgiu também a questão de se a quantidade de organosilano colocada no tratamento 

das fibras, seria suficiente para promover a ligação entre a fase dispersa e a matriz, 

decidindo-se levar a cabo a realização de uma nova experiência, na qual a quantidade de 

organosilano adicionada durante o tratamento seria de 5 % em vez de 4 % em relação à fibra. 

 O tamanho das partículas também se mostrou uma questão com interesse a testar, 

visto que tamanhos de partículas elevados criam heterogeneidade no material. Assim, 

procedeu-se à moagem da dreche, com o objetivo de ter partículas mais pequenas, que 

tornem o material mais homogéneo. Esta característica também se denota importante a nível 

estético, pois permite a incorporação da carga no material sem colocar em causa as 

tendências dos mercados de moda internacional. Na Tabela 4.6, encontra-se descrita a 

composição de cada novo compósito produzido. 

Tabela 4.6 - Designação e composição das novas formulações. 

Designação Composição 

T01 Sem adição de fibra ou compatibilizante. 

T06 

Adição de 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial) pré-tratada 

com 4 % de SI69 (em relação à fibra) + 2 % de SI69 (em relação à quantidade de 

sílica presente na mistura). 

T07 
Adição de 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial) pré-tratada 

com 5 % de SI69 (em relação à fibra). 

T08 Adição de 10 % de dreche de cerveja moída (em relação à mistura inicial). 

4.3.1 Curva de Vulcanização 

As curvas de vulcanização para os novos compósitos realizados, encontram-se dentro 

dos valores admissíveis para a produção de solas, Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Valores de 𝑡𝑠5, 𝑀𝐿, 𝑡90
′ e 𝑀𝐻 da curva de vulcanização para as novas formulações 

produzidas. 

 T01 T06 T07 T08 

𝑡s5 (s) 78±3 80±5 84±4 78±5 

𝑀𝐿 (kg.m) 0,1366±0,0044 0,1594±0,0209 0,1515±0,00438 0,1385±0,0381 

𝑡90
′  (s) 135±3 141±5 148±7 141±8 

𝑀𝐻 (kg.m) 0,6130±0,0142 0,6703±0,0189 0,5868±0,0077 0,5313±0,039 
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4.3.2 Ensaios Físico-Mecânicos  

Nos novos compósitos produzidos, a massa volúmica dos provetes também não sofreu 

uma alteração significativa quando comparada com a do provete da mistura base, Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Massa volúmica dos provetes obtida para os novos tratamentos realizados. 

De notar, que os ensaios foram realizados em dias diferentes, e como em cada 

produção de placas é sempre produzida uma base de comparação existem 5 bases (T01), por 

isso o número de ensaios varia de E1 até E5, sendo que só existem 3 réplicas de placas para 

cada formulação. O ensaio E3 corresponde a um ensaio no qual foram produzidas todas as 

placas de todas as formulações (T01, T06, T07 e T08). No ensaio E1 e E2 foram só produzidas 

as placas T01 e T06 e no ensaio E4 e E5 foram apenas produzidas as placas T01, T07 e T08. 

Para analisar se as formulações produzidas apresentavam alterações significativas quando 

comparadas com a base, foi também realizado o teste de hipóteses ANOVA a um fator 

considerando-se um nível de significância de 5 %, presente no Anexo C, Tabela C0.7. Nas 

figuras correspondentes aos ensaios realizados foram também representados os intervalos de 

confiança a 95 %. 

 Nas novas formulações criadas verifica-se que a resistência à abrasão, Figura 4.12 a), 

tem tendência a piorar quando é feita a incorporação da fibra sem ser adicionado 

primeiramente SI69 à mistura. Esta ocorrência era esperada, porque nos ensaios anteriores já 

se tinha verificado que a adição de SI69 melhorava sempre esta propriedade, e portanto 

nestes ensaios realizados, T06 foi a formulação que manteve esta propriedade inalterada. A 

reprodutibilidade dos resultados é verificada, pois 𝐶𝑉 nunca é inferior a 15 %, consultar 

Tabela C0.1 em Anexo C. Os ensaios de rasgamento por calças, Figura 4.12 b), apresentam 

sempre melhores características quando ocorre a incorporação de dreche de cerveja, em 

especial no caso em que a dreche se encontra moída, T08. Neste ensaio, a reprodutibilidade 

dos resultados foi verificada em todos os compósitos, ver Tabela C0.2 (Anexo C). 

A tensão de rotura, Figura 4.13 a), é sempre degradada significativamente em todos os 

casos, especialmente em T07. Em T08 a diminuição da tensão de rotura é menos acentuada, 

pois as partículas são mais pequenas, o que se traduz numa maior área superficial, ocorrendo 

uma melhor dispersão da carga na matriz, o que torna o material mais homogéneo. A 

reprodutibilidade dos resultados não ocorre para T01, o que poderá estar relacionado, tal 

como anteriormente referido, com a variabilidade de produção do material ou a erros 

associados ao equipamento, Tabela C0.3 em Anexo C. Os valores do módulo a 300 %, para os 

vários compósitos, Figura 4.13 b), não apresentam alterações significativas em relação a T01. 

Massa volúmica 

(kg/m3) 

T01 T06 T07 T08 

1100 1120 1120 1120 
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Verifica-se que não ocorre reprodutibilidade de resultados, porque 𝐶𝑉 é superior em todos os 

casos a 15 %, Tabela C0.4 (Anexo C). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12 - a) Resultados dos ensaios de abrasão (mm3), em função da formulação 

realizada, para os ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante; 
b) Resultados dos ensaios de rasgamento por calças (N/mm), em função da formulação 
realizada, para os ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – a) Resultados dos ensaios de tensão de rotura (MPa), em função da formulação 
realizada, para os ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante; b) 

Resultados dos ensaios de módulo a 300 % (MPa), em função da formulação realizada, para os 
ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante. 

a) 

a) b) 

b) a) 
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Os resultados de alongamento, Figura 4.14 a), permitem concluir que para T06 

ocorrem alterações significativas nos valores de alongamento. Por comparação com a 

Figura 4.9 a) verifica-se que esta melhoria nos resultados de alongamento pode estar 

diretamente relacionada com a adição do organosilano à matriz e não com o tratamento 

realizado às fibras. Os resultados não foram reprodutíveis em todos os compósitos, Tabela 

C0.5 (Anexo C). 

A dureza não foi significativamente afetada pela adição de dreche com tratamento, 

sem tratamento ou moída, Figura 4.14 b), ocorrendo reprodutibilidade de resultados para 

todas as formulações criadas, Tabela C0.6 presente no Anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - a) Resultados dos ensaios de alongamento rotura (%),em função da formulação 
realizada, para os ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante; b) 
Resultados dos ensaios de dureza (Shore A), em função da formulação realizada, para os 

ensaios realizados com o organosilano SI69 como compatibilizante. 

Nestes ensaios procedeu-se também à realização da análise em componentes 

principais, Figura 4.15 e Tabela 4.9.  

Neste caso, verifica-se que 82,2 % da variação dos valores observados é explicada 

pelas duas primeiras componentes principais, 𝑃𝐶1 e 𝑃𝐶2. A componente 𝑃𝐶1 explica 44,4 % 

da variação e a componente 𝑃𝐶2 explica 37,8 %. 

O aumento da componente 𝑃𝐶1 ocorre para valores elevados de abrasão e de 

alongamento na rotura e para valores baixos de módulo a 300 %. O aumento da componente 

𝑃𝐶2 ocorre para valores elevados de tensão de rotura e para valores baixos de rasgamento e 

dureza. A formulação T06 apresenta valores baixos de 𝑃𝐶1, o que significa que possui valores 

a) 

a) 

b) a) 
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elevados de módulo a 300 % e baixos de abrasão e alongamento na rotura. Nesta formulação a 

componente 𝑃𝐶2 também é negativa, significando que apresenta valores elevados de 

rasgamento e dureza e baixos de tensão de rotura. Na formulação T07 o valor da componente 

𝑃𝐶1 é negativa, significando que apresenta valores elevados de rasgamento e dureza e baixos 

de tensão de rotura. Em T08 a componente 𝑃𝐶1 toma valores positivos elevados, o que 

significa que apresenta valores baixos de módulo a 300 % e elevados de abrasão e 

alongamento. 

Tabela 4.9 - Coeficientes de correlação normalizados, das componentes 𝑃𝐶1 e 𝑃𝐶2, para as 
várias variáveis em estudo.  

Variável 𝑷𝑪𝟏 𝑷𝑪𝟐 

Abrasão 0,47 -0,38 

Rasgamento por calças 0,35 -0,50 

Tensão de rotura 0,14 0,58 

Módulo a 300 % -0,52 -0,15 

Alongamento na rotura 0,57 0,18 

Dureza  -0,19 -0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Análise em componentes principais para os novos compósitos produzidos. 

As experiências T03, T04 (utilizando como compatibilizante o organosilano SI69), T06 e 

T08 foram as que apresentaram resultados mais promissores, e portanto foi para estas, e para 

a base T01, que se realizou a produção de solas de sapatos, Figura 4.16 a). Posteriormente 
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foram realizados ensaios de flexão de Bennewart, nos quais também se registou a existência 

ou ausência de progressão espontânea de delaminagens na superfície de flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 - a) Solas produzidas T01, T03, T04, T06 e T08 (da esquerda para a direita);  
b) Delaminagens na linha de flexão observadas nos compósitos T03, T04 e T06. 

Com base na Tabela 4.10 verificou-se que todos os compósitos produzidos apresentam 

valores de flexão de Bennewart que se encontram de acordo com a norma estabelecida para 

calçado casual referida anteriormente no Capítulo 2, Contexto e Estado da Arte, mas no caso 

de T03, T04 e T06 ocorre a formação de delaminagens na superfície da linha de flexão, o que 

não verifica a norma, Figura 4.16 b). Assim, o compósito T08, dreche moída, é o que se 

encontra de acordo com a norma em todas as características estudadas. Este compósito 

apresenta alterações significativas negativas, em relação a T01, na propriedade de resistência 

à abrasão, que poderá ser explicada pela falta do organosilano SI69.  

  Para trabalho futuro o caminho apontado por este estudo preliminar passa por 

desenvolver compósitos com dreche moída, adicionando-se também SI69 (pois constatou-se 

que a adição deste organosilano tem efeito essencialmente na característica de abrasão), 

incorporar maiores quantidades de dreche de cerveja no compósito, otimizar o tamanho de 

partículas de dreche moída, e realizar tratamentos à dreche moída para verificar se as 

características sofreriam melhorias significativas  

Tabela 4.10 - Resultados de flexão de Bennewart para os compósitos T03, T04, T06 e T08. 

Formulação Flexão de Bennewart (mm) Progressão espontânea de delaminagens 

T01 0,4±0,1 Não 

T03 0,3±0,1 Sim 

T04 0,3±0,1 Sim 

T06 0,8±0,3 Sim 

T08 0,4±0,1 Não 

a) b)

) 
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4.3.3 Microscopia de Varrimento Eletrónico – SEM e Espetroscopia de Energia 

Dispersiva de Raio-X – SED 

Inicialmente procedeu-se à caracterização das fibras de dreche de cerveja e de 

polímero sem qualquer tipo de tratamento e posteriormente foi realizada a caracterização 

dos compósitos. 

Na superfície externa da dreche é possível verificar-se a presença de partículas 

esféricas inorgânicas, Figuras 4.17 a) e c), compostas essencialmente por silício, consultar 

Tabela D0.1 em Anexo D. Na superfície interna verifica-se a existência de células porosas, 

Figura 4.18 a), que contêm no seu interior agregados esféricos de natureza inorgânica, 

Figura 4.18 b). Com base na análise SED verificou-se que a composição destes agregados seria 

essencialmente fósforo, silício, cálcio, sódio, magnésio, azoto e enxofre, Tabela D0.2 

(Anexo D). A presença de carbono encontrada nesta análise poderá estar relacionada com a 

restante superfície da dreche, pois o SED não é muito seletivo. 

O tamanho das partículas de dreche varia de 1 mm até 110 μm (na dimensão mais 

longa da partícula). As partículas esféricas inorgânicas presentes na superfície apresentam na 

generalidade diâmetro de 13 μm. O tamanho dos poros no interior da dreche varia 

aproximadamente entre 18 e 20 μm, e as esferas presentes no seu interior apresentam um 

diâmetro de aproximadamente 1,5 μm. 

A dreche de cerveja moída apresenta tamanho de partículas distribuído entre 150 μm 

e 10 μm, Figura 4.17 b). 

O polímero apresenta a aparência presente na Figura 4.18 c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 - a) Partículas de dreche - Fator de ampliação 300x; b) Partículas de 
dreche após moagem - Fator de ampliação 350x; c) Superfície exterior das partículas de 

dreche - Fator de ampliação 2000x. 

 

a) c) b) 
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Figura 4.18 - a) Células porosas presentes na superfície interior das partículas de dreche -
Fator de ampliação 1000x; b) Agregados esféricos presentes no interior dos poros das 

partículas de dreche - Fator de ampliação 4000x; c) Polímero sem adição de fibras naturais 
ou compatibilizantes - Fator de ampliação 300x. 

Na Figura 4.19 a), verifica-se uma separação acentuada na interface entre as 

partículas de dreche e o polímero. Se for realizada uma comparação entre os compósitos com 

adição de dreche sem tratamento, com e sem moagem do material, verifica-se uma melhor 

envolvência das fibras pelo polímero quando o tamanho das partículas é mais pequeno, 

Figura 4.19 b). 

 A Figura 4.20 a) é representativa das formulações T04, e T05 quer com APTES, quer 

com SI69 e representativa de T07 (efetuado com SI69) não sendo possível comprovar, através 

desta análise, se existe uma melhoria na adesão interfacial entre a superfície da fibra e o 

polímero. Com base na Figura 4.20 b) é possível observar uma separação menos acentuada na 

interface quando é feito o tratamento da fibra com 4 % de SI69 (em relação à fibra) e a 

adição de 2 % de SI69 (em relação à quantidade de sílica presente no polímero), formulação 

T06.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 - a) Compósito com 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura 
inicial) - Fator de ampliação 700x; b) Compósito com 10 % de dreche de cerveja moída (em 

relação à mistura inicial) - Fator de ampliação 350x. 

f) e) f) 

a) b) c) 

a) b) 

d) 
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Figura 4.20 - a) Compósito com 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial) 
pré-tratada com 4 % de APTES (em relação à fibra) - Fator de ampliação 1000x; b) Compósito 

com 10 % de dreche de cerveja (em relação à mistura inicial) pré-tratada com 4 % de SI69 
(em relação à fibra) + 2 % de SI69 (em relação à quantidade de sílica presente na mistura) - 

Fator de ampliação 1000x. 

4.3.4 Densidade de Reticulação 

Os ensaios de determinação de densidade de reticulação foram efetuados de modo a 

determinar se a incorporação de dreche no polímero alteraria a densidade de ligações 

cruzadas estabelecidas entre as cadeias poliméricas [35].  

A densidade de reticulação é dada pela equação de Flory-Rehner, Equação (1) [35].  

                                           𝑉𝑒 =
−ln [(1−𝑉𝑟)+𝑉𝑟+𝜒1×𝑉𝑟

2]

𝑉1[𝑉𝑟

1
3⁄

−(
𝑉𝑟
2

)]
                                                (1) 

Nesta 𝑉𝑒 corresponde ao número efetivo de cadeias da rede por unidade de volume 

(mol/cm3), 𝑉𝑟 é a fração de volume de polímero em equilíbrio, no inchamento com o solvente 

puro, dada pela Equação (2),  𝜒1 é o parâmetro de interação de Flory-Huggins e toma o valor 

de 0,391 para o polímero utilizado, 𝑉1 é o volume molar do solvente utilizado, para o tolueno 

este valor corresponde a 106,2 cm3/mol [35]. 

                                                    𝑉𝑟 =

𝑚𝑓𝑠

𝜌𝑓𝑠
𝑚𝑓𝑠

𝜌𝑓𝑠
+

𝑚𝑡𝑎
𝜌𝑡

                                                                  (2) 

Na Equação (2), 𝑚𝑓𝑠 corresponde ao valor de massa de cada provete seco, 𝜌𝑓𝑠 

corresponde ao valor de massa volúmica de cada provete seco, 𝑚𝑡𝑎  corresponde à massa de 

tolueno absorvida por cada provete e 𝜌𝑡 corresponde à massa volúmica do solvente, para o 

tolueno o seu valor é 876 kg/m3. 

c) e) f) 

a) b) 
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A determinação da densidade de reticulação foi apenas efetuada para as formulações 

T01, T02, T03, T04 e T05 nas quais se utilizou o organosilano SI69 como compatibilizante e 

para os novos compósitos, T06, T07 e T08, Tabela 4.11. Todos os cálculos intermédios 

efetuados encontram-se na Tabela D0.3 em Anexo D. 

Tabela 4.11 - Valores de densidade de reticulação determinada para os vários compósitos 
(os valores apresentados são a média dos valores medidos para dois provetes). 

Formulação 𝑉𝑒 (mol/cm3) Variação relativa (%) 

T01 0,0075 - 

T02 0,0081 7,0 

T03 0,0073 -3,3 

T04 0,0082 8,8 

T05 0,0072 -5,0 

T01 0,0069 - 

T06 0,0078 13 

T07 0,0061 -13 

T08 0,0067 -3,4 

Antes de se determinar a densidade de reticulação, colocou-se em causa se o inchamento 

do compósito ocorreria pela absorção de tolueno por parte da dreche ou por parte do 

polímero. Pelos resultados obtidos verificou-se que não existe uma variação relativa superior 

a 15 % entre os vários tratamentos quando comparados com a formulação T01, o que permite 

concluir que a presença de cargas não interfere com a formação de ligações cruzadas (pontes 

de enxofre) entre as cadeias moleculares da borracha. Em síntese, verificou-se que a 

absorção do tolueno não ocorreu por parte das partículas de dreche, mas sim por parte do 

polímero. 

4.4 Viabilidade Económica  

A PROCALÇADO S.A. definiu como sendo de interesse para a empresa a produção das 

misturas de formulação T03, T04 (apesar das delaminagens registadas após ensaio de flexão), 

e T08. O custo de produção da mistura CADS 55 COR é de 3,10 €/kg. A adição de SI69 (0,4 % 

em relação à mistura) acresce um valor de 0,10 €/kg. A compra da dreche seca em big bags 

de 1000 kg tem um custo de 240 € (moída e por moer, incluindo o custo de transporte desde a 

empresa, sediada em Paredes, até à PROCALÇADO S.A.). Deste modo, a produção da mistura 

T03 e T08 apresenta um custo de 2,81 €/kg e a produção da mistura T04 apresenta um custo 

de 2,91 €/kg. A implementação da dreche permite uma redução de 0,20 a 0,30 €/kg nos 

custos de produção da mistura CADS 55 COR, sendo viável a sua implementação na empresa. 
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5 Conclusões 

Dado o elevado consumo de produtos não renováveis (a sua renovação não ocorre numa 

escala de tempo suficientemente curta de modo a sustentar o seu consumo) torna-se 

imperativa a inserção de materiais renováveis que diminuam o impacto ambiental causado no 

meio ambiente.  

Assim, a introdução de fibras naturais em polímeros é uma área onde têm sido feitos 

vários estudos. Nesta dissertação é feita uma análise preliminar de produção de compósitos 

de borracha sintética com dreche de cerveja (resíduo proveniente da indústria cervejeira) 

para aplicação na indústria do calçado. 

Neste trabalho foram caracterizados compósitos produzidos com dreche de cerveja - 

sem tratamento das fibras (com e sem pré-moagem) e com pré-tratamento das fibras com 

diferentes organosilanos, para melhorar a sua adesão com a matriz. Os testes 

físico-mecânicos realizados aos compósitos permitiram determinar se as suas propriedades 

estavam em conformidade com a norma ISO/TR 20880 aplicável a calçado casual. Estes testes 

permitiram caracterizar os compósitos criados e compará-los com o polímero base, de modo a 

saber se as suas propriedades seriam degradadas, melhoradas ou não sofreriam alterações. 

A análise FTIR demonstrou que os tratamentos efetuados na dreche alteraram 

efetivamente as ligações químicas presentes na sua superfície. 

Os compósitos formulados com SI69 na sua composição apresentaram características 

favoráveis, quando comparados com os compósitos formulados com APTES.  

O compósito no qual foi realizado o pré-tratamento à fibra com SI69 (cerca de 4 % em 

relação à fibra) e no qual foi adicionado 2 % de SI69 (em relação à quantidade de sílica 

presente na composição inicial do polímero), obteve bons resultados físico-mecânicos, não 

verificando a norma ISO/TR 20880 pelo fato de terem ocorrido delaminagens na superfície da 

linha de flexão da sola.    

O compósito no qual foi incorporada dreche de cerveja moída, sem qualquer 

tratamento, na quantidade de 10 % (em relação à mistura inicial), foi o que obteve resultados 

mais promissores e de acordo com a norma aplicável a calçado casual. Existem indícios de 

que a propriedade de resistência à abrasão poderia ser melhorada pela adição do organosilano 

SI69 como agente compatibilizante. Neste compósito verificou-se uma boa envolvência das 

fibras pelo polímero.  

 A densidade de reticulação dos compósitos não foi alterada pela adição da dreche. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Neste trabalho, desenvolvido na empresa PROCALÇADO S.A., o objetivo era a 

implementação de resíduos provenientes da indústria cervejeira na produção de compósitos 

para utilização na indústria do calçado. Este foi concretizado com sucesso, obtendo-se um 

compósito com características satisfatórias para poder ser implementado nesta indústria.  

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

Durante a realização desta dissertação, foram realizados em paralelo outros trabalhos. 

Desenvolveram-se compósitos com a incorporação de granulado de borracha de pneu, cedido 

pela empresa Biosafe – Indústria de Reciclagens, S.A. (grupo NORS), de modo a verificar-se se 

as características obtidas seriam promissoras para uma futura incorporação deste resíduo na 

indústria do calçado, Anexo E. Em parceria com a Cortadoria Nacional do Pêlo S.A., foram 

criados compósitos com canhão de coelho, e estudadas as suas características 

físico-mecânicas, consultar Anexo F. 

Este estágio em ambiente empresarial proporcionou também a aprendizagem de muitos 

conceitos técnicos na área do calçado, bem como a aprendizagem de conceitos de controlo 

de qualidade relacionados com inspeções semanais de controlo de produto, e de fabrico de 

produto. 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

As limitações deparadas ao longo do trabalho depreenderam-se com a secagem da 

dreche, por causa de só ser possível secar pequenas quantidades de cada vez. Com o fato de 

alguns ensaios terem de ser descartados, pois apesar dos parâmetros da curva de 

vulcanização apresentarem valores dentro dos admissíveis para a fabricação de solas, após 

vulcanização, constatou-se que as características físico-mecânicas estavam abaixo dos valores 

esperados para a mistura CADS 55 COR. Com estes resultados concluiu-se que o tempo de 

armazenamento foi muito elevado (3 semanas, a uma temperatura de aproximadamente 

25 °C) ocorrendo uma pré-vulcanização do material. O material teve de ser todo descartado, 

o que colocou em causa um mês inteiro de trabalho. De notar que a própria trituração da 

dreche de cerveja foi um processo moroso, pois o moinho planetário apresentava pouca 

capacidade para elevadas quantidades de dreche e porque as condições operatórias utilizadas 

foram obtidas por tentativa erro.  
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De modo a estudar o efeito das cargas nas propriedades mecânicas, procedeu-se à 

realização de ensaios de DMA (Análise Mecânica Dinâmica). No entanto, os resultados obtidos 

não são apresentados nesta dissertação, pois seria necessário corrigir os parâmetros 

operatórios a utilizar. 

  Para trabalho futuro, o caminho apontado por este estudo preliminar passa por 

desenvolver compósitos com dreche moída, adicionando-se também SI69 (pois constatou-se 

que a adição deste organosilano tem efeito essencialmente na propriedade de resistência à 

abrasão), incorporar maiores quantidades de dreche de cerveja no compósito, otimizar o 

tamanho de partículas de dreche moída, realizar tratamentos à dreche moída para verificar 

se as características sofreriam melhorias significativas e estudar o efeito das cargas nas 

propriedades mecânicas. 

6.4 Apreciação Final 

A realização deste trabalho permitiu uma grande interação da sua autora com outras 

indústrias, enriquecendo-a a nível pessoal e profissional. Por um lado, permitiu a aquisição 

mais profunda de conhecimentos relacionados com o processo de vulcanização de borracha, 

com a indústria do calçado, com o funcionamento diário de um laboratório de 

desenvolvimento de produto, com a aplicação prática de análises estatísticas, e com 

conceitos de controlo de qualidade aplicados ao controlo do produto.  

Por outro lado, também possibilitou o aumento de autonomia, responsabilidade e 

análise crítica, assim como persistência perante as adversidades apresentadas. 
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Anexo A 

Tabela A0.1 - Composição da mistura CADS 55 COR produzida na empresa PROCALÇADO S.A. 

Composto 100 phr % Peso 

SBR 82,61 56,99 

Polibutadieno (alto cis 98%) 17,39 12,00 

Sílica precipitada 28,99 20,00 

Polietilenoglicol 2,90 2,00 

Zinco-2-etilhexanoato 0,99 0,68 

Carb. Zinco 4,99 3,44 

Antioxidante BHP 0,72 0,50 

Cera parafínica 0,23 0,16 

Auxiliar no processo - zinc soap 2,03 1,40 

Acelerador A 80% 1,59 1,10 

Acelerador B 80% 0,64 0,44 

Enxofre 80% 1,88 1,30 

𝜌 = 1095 kg/m3 

𝑆𝐵𝐸𝑇 = 180×103 m2/kg 
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Figura A0.1 - Curva de vulcanização típica para a mistura CADS 55 COR. 
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Figura A0.2 - Curva típica de rasgamento por calças (N/mm) vs tempo (s) para 1 provete da 
mistura CADS 55 COR. 

 

 

 

Figura A0.3 - Curvas típicas de tensão de rotura (MPa) vs tempo (s) para 6 provetes da 
mistura CADS 55 COR.
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Anexo B 

Tabela B0.1 - Tabela de valores médios de abrasão (mm3), desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela B0.2 - Tabela de valores médios de rasgamento por calças (N/mm), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI69 APTES 

Formulação 𝜇 (mm3) 𝜎 (mm3) 𝐶𝑉(%) 𝜇 (mm3) 𝜎 (mm3) 𝐶𝑉 (%) 

T01 168,00 4,84 2,9 168,00 4,84 2,9 

T02 139,69 5,60 4,0 161,13 8,30 5,1 

T03 211,08 7,84 3,7 211,08 7,84 3,7 

T04 171,60 4,42 2,6 210,40 5,94 2,8 

T05 198,26 7,45 3,8 200,58 11,90 5,9 

 SI69 APTES 

Formulação 𝜇 (N/mm) 𝜎 (N/mm) 𝐶𝑉 (%) 𝜇 (N/mm) 𝜎 (N/mm) 𝐶𝑉 (%) 

T01 8,33 0,40 4,8 8,33 0,40 4,8 

T02 7,88 0,63 8,0 9,07 0,76 8,4 

T03 11,68 0,81 6,9 11,68 0,81 6,9 

T04 10,00 0,33 3,3 11,81 0,86 7,3 

T05 11,73 1,32 11,2 11,92 0,71 6,0 
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Tabela B0.3 - Tabela de valores médios de tensão de rotura (MPa), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela B0.4 - Tabela de valores médios de módulo a 300 % (MPa), desvio-padrão e coeficiente 
de variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI69 APTES 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 12,80 2,27 17,7 12,80 2,27 17,7 

T02 12,03 2,96 24,6 10,99 1,98 18,0 

T03 7,17 0,57 7,9 7,17 0,57 7,9 

T04 8,26 1,84 22,3 7,74 0,48 6,2 

T05 7,84 0,97 12,4 7,67 0,39 5,5 

 SI69 APTES 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 2,25 0,30 13,5 2,25 0,30 13,5 

T02 3,91 0,51 13,0 2,75 0,57 20,6 

T03 2,01 0,48 23,8 2,01 0,48 23,8 

T04 3,17 0,43 13,6 2,21 0,69 31,4 

T05 2,48 0,62 25,1 2,24 0,49 21,7 
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Tabela B0.5 - Tabela de valores médios de alongamento na rotura (%), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela B0.6 - Tabela de valores médios de dureza (Shore A) desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para cada formulação produzida, e para os compatibilizantes utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI69 APTES 

Tratamento 𝜇 (%) 𝜎 (%) 𝐶𝑉 (%) 𝜇 (%) 𝜎 (%) 𝐶𝑉 (%) 

T01 716,67 63,53 8,9 716,67 63,53 8,9 

T02 581,53 99,17 17,1 663,22 74,15 11,2 

T03 704,36 67,34 9,6 704,36 67,34 9,6 

T04 569,80 83,49 14,7 705,61 72,40 10,3 

T05 671,72 95,62 14,2 686,35 67,06 9,8 

 SI69 APTES 

Tratamento 𝜇 (Shore A) 𝜎 (Shore A)   𝐶𝑉 (%) 𝜇 (Shore A) 𝜎 (Shore A) 𝐶𝑉 (%) 

T01 55 2 3,0 55 2 3,0 

T02 57 2 4,1 54 2 3,6 

T03 58 1 2,4 58 1 2,4 

T04 62 2 3,1 59 2 2,6 

T05 59 2 2,9 59 2 2,5 
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Tabela B0.7 - Resultados do teste de hipóteses ANOVA a um fator para os ensaios reallizados 
com o organosilano SI69 como compatibilizante. 

 

 Abrasão 
Rasgamento por 

calças 

Tensão de 

rotura 

Módulo a 

300 % 

Alongamento 

na rotura 
Dureza 

E1:T02-E1:T01 V - X V V - 

E1:T03-E1:T01 X V X - - - 

E1:T04-E1:T01 - V X - V - 

E1:T05-E1:T01 X V X - - - 

E2:T02-E2:T01 V - X V V - 

E2:T03-E2:T01 X V X - - - 

E2:T04-E2:T01 - V X - V - 

E2:T05-E2:T01 X V X - - - 

E3:T02-E3:T01 V - X V V - 

E3:T03-E3:T01 X V X - - - 

E3:T04-E3:T01 - V X - V - 

E3:T05-E3:T01 X V X - - - 

 

Legenda: 

X : com alterações significativas negativas; 

V : com alterações significativas positivas; 

- : sem alterações significativas.  

 

 

 

 

 

 



Incorporação de materiais de fontes renováveis, na produção de compósitos, para a indústria do calçado 

Anexo B 58 

Tabela B0.8 - Resultados do teste de hipóteses ANOVA a um fator para os ensaios realizados 
com o organosilano APTES como compatibilizante. 

 Abrasão 
Rasgamento por 

calças 

Tensão de 

rotura 

Módulo a 

300 % 

Alongamento na 

rotura 
Dureza 

E1:T02-E1:T01 - - - - - - 

E1:T03-E1:T01 X V X - - - 

E1:T04-E1:T01 X V X - - - 

E1:T05-E1:T01 X V X - - - 

E2:T02-E2:T01 - - - - - - 

E2:T03-E2:T01 X V X - - - 

E2:T04-E2:T01 X V X - - - 

E2:T05-E2:T01 X V X - - - 

E3:T02-E3:T01 - - - - - - 

E3:T03-E3:T01 X V X - - - 

E3:T04-E3:T01 X V X - - - 

E3:T05-E3:T01 X V X - - - 

 

 

Legenda: 

X : com alterações significativas negativas; 

V : com alterações significativas positivas; 

- : sem alterações significativas 
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Anexo C 

Tabela C0.1 - Tabela de valores médios de abrasão (mm3), desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para as novas formulações produzidas.  

 

 

 

 

 

 

Tabela C0.2 - Tabela de valores médios de rasgamento por calças (N/mm), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para as novas formulações produzidas. 

 

 

 

 

 

 

Tabela C0.3 - Tabela de valores médios de tensão de rotura (MPa), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para as novas formulações produzidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulação 𝜇 (mm3) 𝜎 (mm3) 𝐶𝑉 (%) 

T01 174,63 5,12 2,9 

T06 177,42 5,95 3,4 

T07 218,29 5,70 2,6 

T08 245,60 9,47 3,9 

Formulação 𝜇 (N/mm) 𝜎 (N/mm) 𝐶𝑉 (%) 

T01 9,24 0,88 9,5 

T06 10,04 0,44 4,3 

T07 11,78 0,76 6,5 

T08 12,33 0,86 7,0 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 13,87 2,88 20,8 

T06 8,52 1,02 12,0 

T07 7,57 0,54 7,1 

T08 10,48 0,96 9,1 
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Tabela C0.4 - Tabela de valores médios de módulo a 300 % (MPa), desvio-padrão e coeficiente 
de variação (%), para as novas formulações produzidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C0.5 - Tabela de valores médios de alongamento na rotura (%), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para as novas formulações produzidas. 

 

 

 

 

 

 

Tabela C0.6 - Tabela de valores médios de dureza (Shore A), desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para as novas formulações produzidas. 

  

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 2,22 0,41 18,3 

T06 3,26 0,55 17,0 

T07 2,09 0,39 18,8 

T08 2,00 0,36 17,9 

Formulação 𝜇 (%) 𝜎 (%) 𝐶𝑉 (%) 

T01 770,17 60,83 7,9 

T06 587,03 76,00 12,9 

T07 736,35 32,20 4,4 

T08 851,82 38,44 4,5 

Formulação 𝜇 (Shore A) 𝜎 (Shore A) 𝐶𝑉 (%) 

T01 55 2 2,8 

T06 60 1 1,9 

T07 60 2 2,7 

T08 56 1 2,5 
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Tabela C0.7 - Resultados do teste de hipóteses ANOVA a um fator para os novos compósitos 
produzidos com o organosilano SI69. 

 

Legenda: 

X : com alterações significativas negativas; 

V : com alterações significativas positivas; 

- : sem alterações significativas   

 Abrasão 
Rasgamento por 

calças 

Tensão de 

rotura 

Módulo a 

300 % 

Alongamento na 

rotura 
Dureza 

E1:T06-E1:T01 - V X - V - 

E2:T06-E2:T01 - V X - V - 

E3:T06-E3:T01 - V X - V - 

E3:T07-E3:T01 X V X - - - 

E3:T08-E3:T01 X V X - - - 

E4:T07-E4:T01 X V X - - - 

E4:T08-E4:T01 X V X - - - 

E5:T07-E5:T01 X V X - - - 

E5:T08-E5:T01 X V X - - - 
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Anexo D 

Tabela D0.1 - Composição química das partículas inorgânicas presentes na superfície da 
dreche determinada por SEM/EDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela D0.2 - Composição química das partículas inorgânicas presentes no interior dos poros 
da dreche determinada por SEM/EDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nome do Elemento Concentração Erro 

Silício 19,9 0,0 

Oxigénio 38,2 0,5 

Carbono 24,6 0,2 

Sódio 0,4 0,1 

Ouro 16,8 0,6 

Nome do Elemento Concentração Erro 

Oxigénio 26,0 0,6 

Carbono 52,8 0,3 

Fósforo 3,2 0,4 

Silício 1,5 0,1 

Cálcio 1,3 0,0 

Sódio 1,5 0,0 

Magnésio 0,6 0,1 

Azoto 6,5 3,4 

Enxofre 0,2 1,0 

Ouro 6,3 1,6 
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Tabela D0.3 - Valores de 𝑚𝑓𝑠, 𝑚𝑡𝑎, 

𝜌𝑓𝑠, 𝑉𝑟, 𝑉𝑒 e variação relativa (%) (os valores apresentados são a média dos valores medidos para 

dois provetes). 

 

Formulação 𝑚𝑓𝑠 (g) 𝑚𝑡𝑎 (g) 
𝜌𝑓𝑠 

(kg/m3) 
𝑉𝑟 𝑉𝑒 (mol/cm3) Variação relativa (%) 

T01 0,90 3,10 918 0,2171 0,0075 - 

T02 0,95 2,80 957,4 0,2368 0,0081 7,0 

T03 0,90 2,95 1019,0 0,2078 0,0073 -3,3 

T04 0,95 2,50 1051,6 0,2417 0,0082 8,8 

T05 0,90 3,05 1015,2 0,2030 0,0072 -5,0 

T01 0,80 3,15 981,1 0,1976 0,0069 - 

T06 0,95 2,65 1067,3 0,2267 0,0078 13 

T07 0,80 2,95 1087,1 0,1635 0,0061 -13 

T08 0,80 3,05 1002,7 0,1865 0,0067 -3,4 
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Anexo E - Compósitos Reforçados com Granulado 

de Pneu 

Os resíduos de borracha produzidos mensalmente pela empresa PROCALÇADO S.A. 

(cerca de 15% das matérias-primas processadas), não apresentam possibilidade de inserção no 

processo de produção de calçado, originando um problema, quer a nível económico, quer a 

nível ambiental. 

Este problema não ocorre apenas nesta empresa, nem apenas na indústria do calçado. A 

indústria automóvel é outra indústria afetada pelo mesmo problema, no que se refere a pneus 

em fim de vida. 

 A reciclagem de material vulcanizado passa por tratamentos físicos e/ou químicos, 

procedendo-se à desvulcanização do material. Neste momento esta solução ainda não é 

economicamente viável devido às grandes quantidades de energia envolvidas para quebra das 

pontes de enxofre estabelecidas, porque o material obtido não apresenta as mesmas 

propriedades anteriores à vulcanização e devido à competição existente no mercado com o 

preço da borracha virgem. Assim, uma das soluções presentes no mercado passa por triturar o 

material e reintroduzi-lo como carga de enchimento [36].  

Na PROCALÇADO, S.A., este processo de trituração não é rentável economicamente 

quando as borrachas virgens estão a baixo preço, o que não compensaria o investimento no 

equipamento. Como desvantagem os produtos produzidos na empresa apresentam sempre 

várias cores, e diferente composição. Deste modo, teria de ocorrer uma separação dos 

resíduos por cor e por composição de mistura. Assim, a implementação de granulado de 

borracha de pneu, na indústria do calçado, é mais vantajosa devido à uniformidade de cor do 

material, embora a sua composição não seja totalmente conhecida. 

O granulado de borracha de pneu já é utilizado como carga de enchimento aplicável em 

compósitos para pavimentos de parques infantis, pistas de atletismo, relvados sintéticos (para 

amortecimentos de quedas, e drenagem de águas) entre outros [36]. 

A utilização de granulado de pneu na produção de compósitos tem sido alvo de diversos 

estudos. O granulado de pneu foi utilizado como reforço de uma matriz polimérica 

termoendurecível (resina epóxi), utilizando como compatibilizante anidrido maleico [37]. 

Neste estudo foi também estudada a influência da granulometria da carga no compósito.  

As frações de granulado de borracha inseridas no compósito foram de 10, 25 e 50 % e os 

tamanhos de partícula estudados variaram entre 0,595 e 0,297 mm e entre 0,149 e 0,079 mm.  



Incorporação de materiais de fontes renováveis, na produção de compósitos, para a indústria do calçado 

Anexo E 65 

 A fração de anidrido maleico inserida foi de 0 e 1,5 % [37]. O efeito da adição de 

anidrido maleico na resistência mecânica foi mais significativo para os tamanhos de partículas 

de borracha entre 0,595 e 0,297 mm inseridos nas percentagens de 10 e 25 %.  

Os compósitos mais promissores corresponderam à incorporação de 25 % de granulado 

de borracha de tamanho entre 0,149 e 0,079 mm e com a utilização de anidrido maleico [37]. 

O granulado de pneu utilizado na formulação destes compósitos foi fornecido pela 

Biosafe – Indústria de Reciclagens, S.A. (grupo NORS), e o seu tamanho de partículas 

encontrava-se distribuído entre 0,0 e 0,8 mm [38]. 

O processo de produção do granulado na empresa é efetuado à temperatura ambiente e 

inicia-se com a limpeza dos pneus, posteriormente ocorre a sua trituração e rasgamento, os 

bocados de grandes dimensões obtidos são designados de chips. 

 Os chips passam por um processo de moagem, em moinhos, e posteriormente são 

crivados, para separar os grânulos de diferentes dimensões. Durante o processo de crivagem, 

os metais são separados recorrendo-se a processos magnéticos e os têxteis são removidos por 

métodos gravimétricos. Os granulados de maior granulometria são realimentados ao processo 

e sujeitos a uma nova moagem e crivagem [36]. 

Com este granulado de borracha fornecido pela Biosafe – Indústria de Reciclagens, S.A. 

(grupo NORS), foram produzidos vários compósitos com as seguintes formulações presentes na 

Tabela E0.1.  

Tabela E0.1 - Designação e composição das várias formulações produzidas com granulado de 
borracha de pneu. 

Designação Composição 

T01 Sem adição de granulado de borracha ou compatibilizante. 

T02 Adição de 20 % de granulado de borracha (em relação à mistura inicial). 

T03 

Adição de 20 % de granulado de borracha (em relação à mistura inicial) + 0,6 % 

de anidrido maleico (em relação à mistura inicial) + 0,73 phr de acelerador B 

80 % + 0,73 phr de enxofre 80 %. 

T04 
Adição de 20 % de granulado de borracha + 0,3 % de anidrido maleico (ambos em 

relação à mistura inicial). 

T05 

Adição de 20 % de granulado de borracha (em relação à mistura inicial) + 1,2 % 

de anidrido maleico (em relação à mistura inicial) + 1,45 phr de 

acelerador B 80 % + 1,45 phr de enxofre 80 %. 
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O método de misturação do granulado de borracha na mistura CADS 55 COR foi igual ao 

aplicado na produção dos compósitos com a dreche de cerveja. Nestes ensaios com granulado 

de borracha de pneu, para a formulação T01 e T02 foram produzidas 3 placas, cada uma em 

dias diferentes. Para as restantes formulações (T03, T04 e T05), foi produzida apenas uma 

placa. Deste modo, foram produzidas 3 curvas de vulcanização para T01 e T02, fazendo 

sentido representar o desvio-padrão obtido, e para T03, T04, e T05 foi apenas obtido um 

valor para os parâmetros da curva de vulcanização. Os valores obtidos para as propriedades 

testadas em T01 e T02 representam os valores médios, respetivos desvios-padrão e 

coeficientes de variação, enquanto para T03, T04 e T05 os valores apresentados referem-se 

apenas a valores médios obtidos e desvios-padrão para os vários provetes da mesma placa, 

não se podendo assegurar reprodutibilidade dos resultados. 

As formulações T03 e T05 foram corrigidas adicionando determinadas quantidades de 

acelerador B 80 % e de enxofre 80 %, porque as curvas obtidas apresentavam tempos de 

vulcanização muito elevados, sendo inviável a sua produção. De notar, que nestes casos, o 

anidrido maleico, que se apresenta como uma carga ácida na mistura, aumenta o seu tempo 

de vulcanização, sendo preciso fazer um reajuste nas quantidades de acelerador B 80 % e de 

enxofre 80 % utilizados [39]. 

Os valores dos parâmetros das curvas de vulcanização para os diversos compósitos 

produzidos encontram-se presentes na Tabela E0.2. A formulação T02 não se encontra dentro 

dos limites aceitáveis apenas no parâmetro 𝑀𝐻. Na formulação T03 apenas o valor do 

parâmetro 𝑡90
′  está dentro dos limites aceitáveis. O compósito de formulação T04 não 

apresenta valores dentro dos intervalos aceitáveis para os parâmetros 𝑀𝐿 e 𝑀𝐻. Na 

formulação T05 nenhum dos parâmetros aplicáveis apresenta valores dentro dos aceitáveis 

para para a produção de solas de sapatos. Ainda assim, como estes valores não estão muito 

fora dos limites aplicáveis, decidiu produzir-se as placas correspondentes às diferentes 

formulações e testar as suas propriedades físico-mecânicas. 

Os valores de massa volúmica medidos por balança de leitura direta não sofreram 

alterações significativas relativamente à formulação base, T01, ver Tabela E0.3. 

Tabela E0.2 - Valores de 𝑡𝑠5, 𝑀𝐿, 𝑡90
′  e 𝑀𝐻 da curva de vulcanização para os compósios 

produzidos com granulado de borracha 

 T01 T02 T03 T04 T05 

𝑡𝑠5 (s) 78±2 81±2 66 75 69 

𝑀𝐿 (kg.m) 0,1350±0,0030 0,1695±0,0227 0,2236 0,2085 0,2079 

𝑡90
′  (s) 133±5 142±3 142 139 156 

𝑀𝐻 (kg.m) 0,5979±0,020 0,5382±0,0176 0,6034 0,5150 0,5408 
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Tabela E0.3 – Massa volúmica dos provetes obtida por balança de medição direta para as 
várias formulações realizadas com granulado de borracha. 

Massa 

volúmica 

(kg/m3) 

T01 T02 T03 T04 T05 

1100 1120 1120 1120 1120 

 A adição de granulado de borracha utilizando anidrido maleico como compatibilizante, 

nas formulações T03, T04 e T05, promove uma melhoria na propriedade de resistência à 

abrasão, Tabela E0.4. 

Tabela E0.4 - Tabela de valores médios de abrasão (mm3), desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha.  

 

 

 

 

 

 

 

A adição de granulado de borracha provoca um aumento do rasgamento por calças em 

todas as formulações, Tabela E0.5. 

Nos resultados de tensão de rotura, verifica-se sempre que a adição do granulado de 

borracha diminui a tensão de rotura. A diminuição é muito acentuada, em todos os 

compósitos, verificando-se uma pequena melhoria quando é adicionado anidrido maleico 

como compatibilizante em quantidades mais elevadas, T03 e T05, Tabela E0.6. 

Tabela E0.5 - Tabela de valores médios de rasgamento por calças (N/mm), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulação 𝜇 (mm3) 𝜎 (mm3) 𝐶𝑉 (%) 

T01 175,44 4,13 2,35 

T02 181,71 6,46 3,56 

T03 156,70 2,94 - 

T04 168,09 2,12 - 

T05 163,74 5,13 - 

Formulação 𝜇 (N/mm) 𝜎 (N/mm) 𝐶𝑉 (%) 

T01 9,11 0,86 9,43 

T02 14,13 0,64 4,52 

T03 13,75 0,64 - 

T04 14,70 0,89 - 

T05 15,63 0,78 - 
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Tabela E0.6 - Tabela de valores médios de tensão de rotura (MPa), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de módulo a 300 % aumentam na generalidade quando é adicionado o 

granulado de borracha de pneu, T02, T03, T04 e T05. A adição de anidrido maleico em 

quantidades elevadas, promove um aumento mais elevado de valores de módulo a 300 % (T03 

e T05), ver Tabela E0.7. 

 A adição de granulado de borracha de pneu promove sempre uma diminuição dos 

valores de alongamento na rotura, ver Tabela E0.8. Verifica-se que a adição de quantidades 

mais elevadas de anidrido maleico diminui ainda mais os valores de alongamento na rotura.  

Tabela E0.7 - Tabela de valores médios de módulo a 300 % (MPa), desvio-padrão e coeficiente 
de variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento da dureza Shore A não é significativo em nenhum dos compósitos 

produzidos, ver Tabela E0.9. 

Com base nos resultados obtidos, embora não sejam reprodutíveis, verifica-se que a 

propriedade que se degrada na formulação de compósitos com granulado de borracha é a 

tensão na rotura. O uso de anidrido maleico, como compatibilizante, é promissor quando 

utilizado em quantidades elevadas, formulações T03 e T05. 

 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 14,04 3,38 24,06 

T02 5,53 0,26 4,72 

T03 6,99 0,34 - 

T04 6,00 0,20 - 

T05 7,01 0,28 - 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 𝐶𝑉 (%) 

T01 2,25 0,43 19,11 

T02 2,48 0,32 13,00 

T03 2,91 0,33 - 

T04 2,49 0,10 - 

T05 3,35 0,18 - 
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Tabela E0.8 - Tabela de valores médios de alongamento na rotura (%), desvio-padrão e 
coeficiente de variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabela E0.9 - Tabela de valores médios de dureza (Shore A), desvio-padrão e coeficiente de 
variação (%), para os compósitos produzidos com granulado de borracha. 

 

 

 

Formulação 𝜇 (%) 𝜎 (%) 𝐶𝑉 (%) 

T01 762,54 73,62 9,65 

T02 643,66 49,63 7,71 

T03 616,90 15,02 - 

T04 642,43 24,64 - 

T05 566,35 7,84 - 

Formulação 𝜇 (Shore A) 𝜎 (Shore A) 𝐶𝑉 (%) 

T01 55 1 3 

T02 54 1 2 

T03 57 3 - 

T04 56 1 - 

T05 57 1 - 
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Anexo F – Compósitos Reforçados com Canhão 

de Coelho 

As fibras naturais de origem animal têm presentes maioritariamente na sua constituição 

a proteína queratina e em quantidades residuais água, lípidos e pigmentos [40]. A proteína 

queratina pode subdividir-se em queratina alfa e queratina beta, sendo que o monómero 

principal que constitui a molécula de queratina é o aminoácido cisteína, e a diferenciação 

entre alfa e beta encontra-se relacionada com o fato da queratina beta possuir ligações 

covalentes de bissulfito. Os restantes aminoácidos que se encontram presentes nesta 

molécula, mas em menor quantidade, são serina, glutamina, glicina, leucina, valina e arginina 

[41]. 

A utilização de fibras de origem animal na criação de compósitos de borracha já foi alvo 

de alguns estudos. Nos ensaios realizados com fibras naturais de origem animal utilizaram-se 

cabelo humano, penas de galinha e pelo de vaca [40],[42],[43]. 

As fibras naturais de origem animal, mais especificamente o cabelo humano, quando 

incorporado em compósitos de borracha em quantidades de 5 phr e 10 phr, provocou um 

aumento da tensão de rotura e da dureza do compósito. O tempo de vulcanização diminuiu 

com o aumento da quantidade de cabelo humano presente [40]. 

Na implementação de penas de galinha em forma de pó, foi realizado um pré-

tratamento das fibras utilizando um compatibilizante, e inseridas quantidades de 5, 10, 15 e 

20 phr no compósito. Realizaram-se ensaios mecânicos e verificou-se que a inserção das penas 

de galinha aumentou significativamente o módulo a 10 %. A adição de 20 phr resultou num 

aumento de 287 % no módulo a 10 % [42]. 

O pelo de vaca inserido em compósitos de borracha natural, foi seco e reduzido a 

partículas de 0,1 mm. Os compósitos criados continham pelo de vaca e pelo de vaca com 

óxido de zinco, ZnO. A adição de pelo de vaca aos compósitos promoveu uma diminuição do 

alongamento na rotura, e um aumento do módulo a 300 %. Verificou-se que a adição de ZnO 

promoveu uma melhor dispersão do pelo de vaca na matriz polimérica [43]. 

Na produção destes compósitos foi utilizado canhão de coelho produzido pela empresa 

Cortadoria Nacional do Pêlo, S.A. Nesta empresa, as peles de animais utilizadas, são 

adquiridas na Europa Central e no continente Americano, sendo subprodutos da indústria 

alimentar [44].  

A primeira fase do processo é a preparação das peles na qual é efetuada a sua limpeza 

em tambores rotativos, com água e serrim (em proporções adequadas a cada tipo de pele), 
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para humedecer as peles e desengordurá-las. Posteriormente as peles sofrem um processo de 

escanhoagem e de secretagem. Durante a escanhoagem o pelo é cortado e é retirado o 

canhão (pontas mais compridas prejudiciais ao processo de feltragem). Seguidamente as peles 

são colocadas num tapete rolante e pulverizadas com um composto químico, que está 

adaptado às características técnicas desejadas para o pelo. Seguidamente é feita a secagem 

da pele em cinco estágios distintos. Posteriormente é separado o pelo da pele e feita uma 

nova limpeza de separação de pequenos pedaços de pele que não tenham sido retirados 

anteriormente. Das separadoras o pelo é encaminhado para a fase de desengorduramento. Na 

fase de acabamento, designada por suflagem, existem dois tratamentos: as suflosas e as pré-

suflosas. Nas pré-suflosas o acabamento do pelo é mais superficial e nas suflosas o tratamento 

é mais exaustivo, proporcionando um material livre de quaisquer impurezas. Posteriormente é 

efetuado o embalamento do material e a sua armazenagem [44].  

O canhão de coelho utilizado foi separado na operação de suflagem após 

desengorduramento e secretagem apresentando um teor de gordura variável entre 1 e 2 % 

[44].  

Os compósitos produzidos apresentam as formulações apresentadas na Tabela F0.1. 

Tabela F0.1 - Designação e composição das várias formulações produzidas com canhão de 
coelho. 

Designação Composição 

T01 Sem adição de fibra ou compatibilizante. 

T02 Adição de 0,4 % de compatibilizante (em relação à mistura inicial). 

T03 Adição de 10 % de canhão de coelho (em relação à mistura inicial). 

T04 
Adição de 10 % de canhão de coelho + 0,4 % de compatibilizante (ambas as 

quantidades em relação à mistura inicial). 

T05 
Adição de 10 % de canhão de coelho (em relação à mistura inicial) pré-tratado 

com 4 % de compatibilizante (em relação à fibra). 

 

O pré-tratamento do canhão de coelho foi igual ao utilizado na dreche de cerveja, 

alterando-se apenas a fibra em uso.  

O método de misturação do canhão de coelho na mistura CADS 55 COR foi igual ao 

aplicado na produção dos compósitos com a dreche de cerveja. Nestes ensaios os valores 

apresentados correspondem apenas à realização de uma placa para cada formulação 

apresentada, sendo que os valores médios e os desvios-padrão correspondem à variação dos 
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resultados dos vários provetes de cada placa, não se garantido, deste modo a 

reprodutibilidade dos resultados do material.  

Os valores de 𝑀𝐿 ultrapassam os limites aceitáveis para a produção de solas, nas 

formulações T03 e T05, ver Tabela F0.2.  

Os valores do parâmetro 𝑀𝐻 nas formulações T02 e T04 não se encontram dentro do 

intervalo estabelecido para a produção de solas de sapatos. Ainda assim, produziram-se as 

placas e realizaram-se os ensaios físico-mecânicos. 

Tabela F0.2 - Valores de 𝑡𝑠5, 𝑀𝐿, 𝑡90
′ e 𝑀𝐻 da curva de vulcanização para os compósios 

produzidos com canhão de coelho. 

 T01 T02 T03 T04 T05 

𝑡𝑠5 (s) 74 71 72 81 69 

𝑀𝐿 (kg.m) 0,1529 0,1618 0,1888 0,1664 0,1985 

𝑡90
′  (s) 134 137 131 144 131 

𝑀𝐻 (kg.m) 0,6435 0,7485 0,6585 0,7088 0,6666 

Os resultados de massa volúmica obtidos por balança de medição direta para os vários 

compósitos não sofreram alterações significativas em relação à base produzida, T01, 

Tabela F0.3. 

Tabela F0.3 – Massa volúmica dos provetes obtida por balança de medição direta para as 
várias formulações realizadas com canhão de coelho.  

Massa 

volúmica 

(kg/m3) 

T01 T02 T03 T04 T05 

1100 1100 1120 1110 1120 

 

A resistência à abrasão diminuiu com a adição do canhão de coelho, formulações T03, 

T04 e T05, ver Tabela F0.4. Na formulação T04 a degradação desta propriedade não é tão 

acentuada, porque o efeito do SI69 (como se pode comprovar pela formulação T02) é 

verificado. 

Os ensaios de rasgamento por calças permitiram inferir que a adição de canhão de 

coelho aumenta sempre os valores de rasgamento, Tabela F0.5. 
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 Tabela F0.4 - Tabela de valores médios de abrasão (mm3) e desvio-padrão para os 
compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela F0.5 - Tabela de valores médios de rasgamento por calças (N/mm) e desvio-padrão 
para os compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

A incorporação de canhão de coelho diminui a tensão de rotura em todas as 

formulações realizadas, Tabela F0.6. 

Tabela F0.6 - Tabela de valores médios de tensão de rotura (MPa) e desvio-padrão para os 
compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulação 𝜇 (mm3) 𝜎 (mm3) 

T01 164,28 2,76 

T02 134,75 1,60 

T03 246,08 8,39 

T04 212,53 8,23 

T05 242,00 4,21 

Formulação 𝜇 (N/mm) 𝜎 (N/mm) 

T01 8,02 0,04 

T02 8,08 0,06 

T03 17,01 1,00 

T04 13,45 0,59 

T05 16,59 0,66 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 

T01 13,31 0,69 

T02 8,63 0,44 

T03 7,73 0,63 

T04 8,93 0,42 

T05 8,82 0,38 
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Os valores de módulo a 300 %, dos vários compósitos, aumentam com a adição de 

canhão de coelho, Tabela F0.7. A formulação T04, quando comparada com T03 e T05, 

apresenta um valor superior de módulo a 300 %, aparentemente promovido pela adição de 

SI69, tal como ocorre em T02. 

O alongamento na rotura, Tabela F0.8, diminui ligeiramente para T03 e T05. Em T04 a 

diminuição do valor de alongamento na rotura é mais acentuada, notando-se o efeito do SI69, 

que promove uma diminuição dos valores desta propriedade, formulação T02. 

Tabela F0.7 - Tabela de valores médios de módulo a 300 % (MPa) e desvio-padrão para os 
compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela F0.8 - Tabela de valores médios de alongamento na rotura (%) e desvio-padrão para os 
compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

A dureza Shore A sofreu um aumento acentuado com a adição do canhão de coelho, 

Tabela F0.9. 

O efeito do tratamento do canhão de coelho com SI69 não se demonstrou vantajoso. O 

compósito com melhores propriedades foi o da formulação T04.  

Estes resultados carecem de um estudo mais aprofundado, para se poderem inferir 

mais conclusões. 

 

Formulação 𝜇 (MPa) 𝜎 (MPa) 

T01 2,27 0,25 

T02 4,27 0,25 

T03 2,28 0,28 

T04 3,52 0,16 

T05 2,67 0,08 

Formulação 𝜇 (%) 𝜎 (%) 

T01 707,50 24,33 

T02 474,00 21,16 

T03 682,71 27,82 

T04 573,50 23,24 

T05 700,04 14,06 
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Tabela F0.9 - Tabela de valores médios de dureza (Shore A) e desvio-padrão para os 
compósitos produzidos com canhão de coelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectroscopia de Infravermelho com a Transformada de Fourier – 

FTIR 

Tal como referido anteriormente na secção 4.4.1, Espectroscopia de Infravermelho 

com a Transformada de Fourier – FTIR, no Capítulo 4, Resultados e Discussão, o organosilano 

SI69 apresenta ligações Si-O, Si-CH2, O-CH2, CH2-CH3, CH2-S e S-S.  

O canhão de coelho suflado utilizado apresenta na sua constituição a proteína 

queratina e aminoácidos (cisteína, serina, glutamina, glicina, leucina, valina e arginina). 

Deste modo, existem grupos amina e ácidos carboxílicos, correspondentes à estrutura básica 

dos aminoácidos (monómeros que constituem as proteínas), sendo que o radical, dependendo 

do aminoácido, pode ser um grupo fenólico, ácido carboxílico, etilsulfanil, anel aromático, ou 

um imizadol, dependendo dos aminoácidos presentes, esperando encontrar-se ligações do 

tipo O-H, N-H2, C=0, N=N-O, CH2-CH3, C-OH e C-O. 

Na Figura F0.1 verifica-se que o espectro FTIR do canhão de coelho com e sem 

tratamento é muito idêntico. As principais bandas características do canhão de coelho 

correspondem à gama entre 3679 e 2813 cm-1. Essa gama apresenta picos que correspondem à 

distensão da ligação O-H em álcoois e fenóis e à distensão de NH em –NH2 de aminas 

aromáticas, aminas primarias e amidas, à distensão de NH em –NH em amidas secundárias 

presentes em proteínas, à distensão de O-H em ácidos carboxílicos, distensão antissimétrica e 

simétrica de CH em compostos alifáticos constituídos por –CH3 e –CH2- e à distensão da ligação  

CH de –CH3 ligado a N ou a O. A gama entre 1713 e 1485 cm-1 apresenta picos referentes à 

distensão de C=O em amidas secundárias, deformação de NH3
+ em aminoácidos, deformação 

de NH2 em aminas primárias. 

A gama entre 1427 e 1138 cm-1 apresenta picos referentes à distensão simétrica de 

COO- em COO- dos grupos carboxílicos, N=N-O em distensão antissimétrica de N=N-O em 

Formulação μ (Shore A) σ (Shore A) 

T01 57 1 

T02 60 0 

T03 70 3 

T04 71 1 

T05 70 1 
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compostos azotados, distensão de C-N em C-N em aminas aromáticas, distensão antissimétrica 

de C-O-C em ésteres e lactonas. 

A banda entre 1481 a 1427 cm-1 corresponde à deformação antissimétrica de CH3 em 

compostos alifáticos com CH3 e corresponde à vibração em flexão de CH2 em compostos 

alifáticos constituídos por CH2 e as bandas presentes na gama de 1138 a 964 cm-1 

correspondem à distensão de C-N em C-NH2 em aminas primárias alifáticas, flexão de C-N-C 

em aminas, flexão de CO2
- no plano em aminoácidos e flexão de C-C=O em ácidos 

carboxílicos. Estas bandas sofreram algumas diferenças de intensidade, que poderão estar 

relacionadas com as bandas presentes no SI69. De acordo com a bibliografia, as alterações 

que são verificadas, estão relacionadas com o SI69 que promove uma ligeira diferença nas 

seguintes gamas do espectro: 1250-1500 cm-1, que corresponde à deformação simétrica de 

CH3 em Si-CHn, e 1100-600 cm-1, correspondente à ligação Si-C em organosilanos e à ligação 

entre Si-O [33],[34].  

  

Figura F0.1 - Espectro FTIR em modo transmitância para o canhão de pré-tratado com 4 % de 
SI69 (em relação à quantidade de fibra), canhão de coelho sem tratamento e para o 

organosilano SI69. 

Microscopia de Varrimento Eletrónico – SEM e Espetroscopia de Energia 

Dispersiva de Raio-X – SED 

O canhão de coelho apresentava cerca de 1 cm de comprimento e o diâmetro variava 

entre 55 e 15 μm.  

Na Figura F0.2 a), verifica-se uma separação acentuada na interface entre as fibras de 

canhão de coelho e o polímero.  
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Anexo F 77 

As Figuras F0.2 a) e b) são representativas da formulação T04, não sendo possível 

comprovar, através desta análise, se existe uma melhoria na adesão interfacial entre a 

superfície da fibra e o polímero após o tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F0.2 - a) Compósito com 10 % canhão de coelho (em relação à mistura inicial) - Fator 

de ampliação 3000x; b) Compósito com 10 % canhão de coelho (em relação à mistura inicial) 

pré-tratado com 4 % de SI69 em relação à fibra - Fator de ampliação 3000x. 
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