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Resumo: Discussões acerca do gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos estão latentes no 

contexto ambiental mundial. Neste sentido, o presente estudo apresenta uma metodologia para a 

incorporação de resíduo termofixo em matriz termoplástica para a obtenção de material para a 

produção de componente de calçados na forma de palmilhas de montagem. Para tanto foram 

processados por extrusão e injeção, amostras de blendas contendo resíduos de tecido de algodão e 

polímeros termoplásticos. Estes foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura e por 

ensaios mecânicos característicos de palmilhas de montagem. Os resultados demonstraram que os 

materiais desenvolvidos são adequados à utilização para a produção de palmilhas de montagem e que 

a amostra com a maior porcentagem de resíduos têxteis, 50%, apresentou os melhores resultados 

mecânicos, devido a característica de rigidez do resíduo e a adequada adesão e encapsulamento dos 

mesmos pela matriz polimérica, observados nas micrografias dos materiais. Assim, foi possível 

concluir que a metodologia desenvolvida é adequada para a reciclagem de resíduos têxteis e que os 

resíduos são adequadamente incorporados e comportam-se como cargas de reforço para os esforços 

necessários ao produto palmilha de montagem nestas formulações. 
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EVALUATION OF THE INCORPORATION OF THERMOSETTING 

RESIDUE TO PRODUCE ASSEMBLY INSOLE 
 

Abstract: Discussion about the management and recycling of solid waste are latent in the global 

environmental context. In this sense, this study presents a methodology for the incorporation of 

thermosetting residue in thermoplastic matrix to obtain material for the production of footwear 

component in the form of shoe insole. For this purpose were processed by extrusion and injection 

samples of blends containing cotton fabric waste and thermoplastic polymers. These were 

characterized by scanning electron microscopy and mechanical characteristic of insoles. The results 

showed that the materials developed are suitable for use in the production insoles and the sample with 

the highest percentage of textile waste, 50%, showed better mechanical results due to residue stiffness 

characteristics of the waste and the proper adhesion and encapsulation of them by the polymer matrix, 

observed in micrographs of the developed materials. Thus, it was possible to conclude that the 

developed methodology is suitable for the textile waste recycling and that waste is properly 

incorporated and behave like loads of reinforcement for the efforts to insole product in these 

formulations. 

 

Keywords: Recycling, Environment, Waste Textile, Shoe Insole. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Investigações para encontrar novas soluções para gerenciamento e preservação do meio 

ambiente ocorrem de maneira incessante em todo o planeta. Não sendo diferente no Brasil, no qual a 

legislação vem sendo construída e ampliada com o passar dos anos, chegando-se depois de muitas 

discussões, movimentos políticos e sociais no País à Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

Lei nº 12.305/2010. Esta lei aborda os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. No texto da lei se observam como 

objetivos, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, incentivo 

à indústria da reciclagem, gestão integrada de resíduos sólidos, estimulando à implementação da 

avaliação do ciclo de vida do produto. Para atingir estes objetivos, os instrumentos citados na PNRS 

são a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 

pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 

tratamento de resíduos, a pesquisa científica e tecnológica e os sistemas de logística reversa, entre 

outros (BRASIL, 2010).  

Assim, verifica-se que toda a sociedade deve contribuir na questão ambiental, por meio 

de práticas e hábitos sustentáveis. Mas não é esta a realidade que se verifica, já que a geração per 

capita de resíduos sólidos no Brasil está em crescimento e não há áreas suficientes para disposição 

destes resíduos, sendo lançados de maneira descontrolada em áreas inadequadas, ocasionando 

inicialmente a contaminação do solo e a contaminação da água subterrânea (CAMPOS, 2012; 

PIMENTEIRA et al., 2005). Neste contexto, já que os resíduos sólidos estão presentes direta ou 

indiretamente na maioria das atividades realizadas pelo ser humano no dia-a-dia, devem-se encontrar 

formas de solucionar este problema ambiental.   

Para tanto, a reciclagem apresenta-se como uma ótima alternativa de redução dos 

impactos dos materiais descartados e da conservação dos recursos naturais, eliminando o problema da 

disposição final e diminuindo o desperdício de materiais poliméricos de fontes renováveis e não 

renováveis (HAMAD et al., 2013; ZOU et al., 2011). Com relação aos resíduos poliméricos 

termoplásticos, nota-se que nos últimos anos ocorreu um grande crescimento da reciclagem de 

resíduos que apresentam alto valor agregado, como o resíduo de poli (tereftalato de etileno) (PET). 

Porém necessita-se o desenvolvimento de tecnologias economicamente viáveis para que se utilize a 

reciclagem de resíduos de baixo valor agregado, eliminando o encaminhamento destes aos aterros 



 

 

(LEE e RAHIMIFARD, 2012). Para que isto ocorra, a utilização de maiores volumes de compósitos 

termofixos em processos de reciclagem por moagem e reincorporação necessita de atenção para dois 

fatores, que são a separação adequada dos resíduos e seus contaminantes e a pesquisa contínua na 

melhoria de processos de reciclagem (PALMER et al., 2009; PANYAKAPO e PANYAKAPO, 2008).  

No que diz respeito aos processos de reciclagem, pode-se dividi-los em três tipos, a 

reciclagem mecânica, a química e a energética (LOKENSGARD, 2013). Entre estes, a reciclagem 

mecânica é a mais utilizada, sendo que os resíduos são geralmente submetidos a processos para 

redução do tamanho de partícula para formar pastilhas, flocos ou pó e então encaminhados a processos 

de reciclagem mecânica. Porém este tipo de reciclagem apresenta dificuldades e estas estão ligadas a 

seleção dos polímeros utilizados como matriz polimérica, sua compatibilidade e aptidão de 

proporcionar características adequadas ao produto final, à escolha do processo de reciclagem mecânica 

correto para a blenda de materiais virgens e resíduos, a energia dispensada no processamento para que 

os subprodutos tenham características adequadas à sua utilização e processamentos com valores 

financeiros adequados ao mercado (AL-SALEM, 2009). 

Nos processos de reciclagem mecânica, além das dificuldades já citadas, há ainda quando 

presentes, os compostos que não fazem parte da matriz polimérica do material, denominadas cargas. 

Desta forma os processos de separação de resíduos industriais e pós-consumo colocam-se como de 

grande influência para a viabilidade dos processos de reciclagem, já que aumento da pureza dos 

materiais pode gerar o aumento das propriedades e aplicações dos produtos reciclados. Portanto todas 

as melhorias de tecnologia neste sentido contribuem para que as os processos de reciclagem de 

materiais tornem-se usuais nas indústrias (LEE e RAHIMIFARD, 2012). 

 A presença de cargas em blendas nem sempre é negativa, pois estes materiais, que 

podem ser de natureza orgânica e inorgânica, influenciam na resistência, durabilidade, propriedades de 

manuseio e custos. Por exemplo, flocos e fibras são utilizados como carga para que ocorra uma 

resistência ao movimento e ao realinhamento, assim aumentando a resistência mecânica. Porém são 

necessárias avaliações dos polímeros termoplásticos e termorrígidos e das cargas utilizadas para que 

exista a melhora na qualidade dos materiais ou para que a utilização de cargas em compósitos 

poliméricos resulte em ganhos tanto ambientais quanto financeiros (LOKENSGARD, 2013). 

Neste sentido, no presente estudo pretende-se avaliar a incorporação de resíduos têxteis, 

na forma de resíduos de tecido de algodão, como carga em matriz polimérica, já que o ramo industrial 

têxtil, somente no Brasil produziu no ano de 2015 a quantia de 5,5 bilhões de peças entre vestuário, 

cama, mesa e banho, sendo um montante de 1,9 milhão de toneladas de materiais têxteis (ABIT, 

2016). E devido a grande quantidade de geração de resíduo de tecido de algodão, que é um material 

termofixo (SUN et al., 2014; PALMER et al., 2009), podem ser citadas diversas pesquisas para a 

reciclagem e reintrodução deste material a cadeias de valor. 

Já existem estudos para a reciclagem de resíduos têxteis em matriz polimérica 

termoplástica como em blendas com poli (tereftalato de etileno) (PET) (ZOU et al.2011), poliestireno 

(PS) (BORSOI et al.,2014), polipropileno (PP) (PETRUCCI et al.,2 015), polietileno de alta densidade 

(PEAD) (SOUZA et al.,2011), polietileno de baixa densidade (PEBD) (SOUZA et al.,2012), bem 

como em compósito com fibra de vidro (BAKKAL et al., 2012) e com poliéster insaturado 

(PORTELLA, et al., 2016). 

Diante do exposto, verifica-se a importância da realização de estudos para o 

desenvolvimento de processos de reciclagem de resíduos têxteis na forma de resíduos de tecido de 

algodão, bem como a inserção dos materiais desenvolvidos em cadeias de valor. E para tanto, neste 

estudo avaliam-se os materiais desenvolvidos como componentes para a indústria calçadista, na forma 

de palmilhas de montagem. 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração deste estudo, foram coletados resíduos de tecido de algodão, na forma 

de aparas em empresas da região do Vale dos Sinos. Estes foram inicialmente moídos e micronizados 

até tamanho de partícula passante em peneira de 1 milímetro (mm) em um moinho de facas e um 

moinho micronizador de facas, vistos na Figura 1.  

 

Figura 1: Equipamentos de moagem: a) Moinho de facas e b) Micronizador. 

 
 

Após a micronização dos resíduos, foram elaboradas formulação, contendo os resíduos e 

os polímeros poli (etileno-co-acetato de vinila) (EVA) e pearlbond 180 (poliuretano base poliéster), 

conforme pode ser observado na Tabela 1, onde se utilizaram percentuais de 30% a 50% de resíduos 

nas formulações, variando-se a quantidade de EVA e mantendo-se fixa a quantidade de Pearlbond 180. 

 

Tabela 1: Composição em porcentagem de peso das amostras. 

Amostra Quantidade (%) de 

Resíduo de Tecido 

Quantidade (%) de 

EVA  

Quantidade (%) de 

Pearlbond 180  

T30 30 40 30 

T40 40 30 30 

T50 50 20 30 

 

As formulações foram pesadas em balança analítica e realizou-se uma homogeneização 

manual destas. Em seguida foram realizados os processamentos mecânicos utilizando-se uma 

extrusora monorosca, que pode ser vista na Figura 2, com rosca de passo e perfil simples e velocidade 

de 22 rpm, utilizando temperatura de processamentos de 135ºC.  

 

Figura 2: Extrusora monorosca de laboratório. 

 



 

 

Obtidas as amostras de materiais reciclados, foram realizados ensaios para avaliar o 

comportamento quanto à reciclabilidade, quanto ao acréscimo de material termofixo e quanto ao à 

utilização como componente de calçados na forma de palmilhas de montagem. Realizou-se 

inicialmente a caracterização morfológica dos materiais por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) em um equipamento Jeol, modelo JSM-6510LV, com potência de 10kV, e aproximações de 

500, 1000, 2000 e 4000 vezes. 

Para caracterização mecânica das amostras, submeteram-se estas a um novo 

processamento mecânico, simulando um processo para a produção de palmilhas de montagem, 

obtendo-se as amostras em formato adequado aos ensaios para caraterização, por processo de injeção 

em uma injetora marca Bonmaq, modelo APTA 80, observada na Figura 3, utilizando uma 

temperatura de injeção de 150 °C.  

 

Figura 3: Injetora Bonmaq - APTA 80 

 
 

Obtidos os corpos-de-prova injetados, vistos na Figura 4, realizaram-se os ensaios e 

procedimentos de acordo com a metodologia utilizada no setor calçadista e que está descrita no 

Fascículo de Controle de Qualidade do Centro Tecnológico do Calçado SENAI, que baseia suas 

informações no Instituto PFI (Prüf – und Forschungsinstitut für die Schuhherstellung e. V.), de 

Pirmasens, na Alemanha, que é reconhecido mundialmente na área de calçados (SENAI, 2000). 

 

Figura 4: Corpo-de-prova para ensaios mecânicos. 

 

2.1. Resistência à Tração 

O ensaio de resistência à tração foi realizado em uma máquina universal de ensaios, marca 

Maqtest. Para a realização de cada ensaio utilizou-se 10 corpos-de-prova (CPs), em formato retangular 

com 100 mm por 20 mm, sendo que 5 destes na direção “A” e 5 na direção “B” para todas as amostras 

de materiais laminados e injetados.  

Verificou-se a espessura em três pontos de cada CP com o auxílio de um espessímetro e 

calculou-se a espessura média. Verificou-se ainda a largura em três pontos de cada CP, com o auxílio 



 

 

de um paquímetro e calculou-se a largura média. Obtidos estes valores, calculou-se a área para cada 

amostra pela multiplicação da largura pela espessura, e por fim calculou-se a área média para cada 

material utilizando-se do cálculo da média dos valores de área nas direções“A” e “B”. 

Prendeu-se cada CP com o auxílio de duas garras à máquina universal de ensaios e 

realizou-se o tracionamento com velocidade de 100 milímetros por segundo, até o rompimento do CP, 

registrando-se a tensão em Newtons (N) para cada amostra. Obtidos os valores, calculou-se a tensão 

de ruptura pela fórmula: T/A, onde T é igual a tensão e A é igual a área média do material. Por fim, 

calculou-se a média da tensão de ruptura para cada amostra e reciclado injetado deste estudo. 

2.2. Encolhimento 

Para a realização do ensaio de encolhimento, utilizaram-se três CPs de cada material, em 

formato quadrado com 100 mm de largura. Marcou-se 4 pontos a 10 mm para as direções A e B das 

bordas dos CPs, numerou-se os CPs e adicionou a cada ponto uma letra, A, B, C e D, sendo que os 

segmentos de reta AB e CD trataram da direção “A” e os segmentos de reta AC e BD trataram da 

direção “B”. 

Os valores dos segmentos reta de todas as amostras foram então verificados com auxílio 

do paquímetro e levou-se os CPs à uma estufa, com temperatura controlada de 60 °C por um período 

de 24 horas. Retiraram-se as amostras da estufa e após 30 minutos realizaram-se novamente as 

medições dos valores dos segmentos de reta. 

Obtidos os resultados, realizaram-se os cálculos do encolhimento das amostras 

primeiramente para a direção “A”, pela média dos valores de encolhimento dos dois segmentos de reta 

do CP e posteriormente o cálculo do encolhimento para a direção “B” de maneira semelhante. E, 

realizou-se a média do valor de encolhimento nos dois sentidos, para obter-se o resultado da 

porcentagem de encolhimento de cada material. 

2.2. Resistência ao Cisalhamento 

A resistência ao cisalhamento foi mensurada com o auxílio de uma maquina universal de 

ensaios. Para a realização deste ensaio utilizou-se 10 CPs, em formato retangular com 50 mm por 20 

mm, para a direção “A” e para a direção “B” da amostra de materiais laminados e materiais injetados. 

Verificou-se a espessura em três pontos de cada CP com o auxílio do espessímetro e 

calculou-se a espessura média. Verificou-se ainda a largura em três pontos de cada CP com o auxílio 

do paquímetro e calculou-se a largura média. Obtidos estes valores, calculou-se a área para cada 

amostra pela multiplicação da largura pela espessura, e por fim calculou-se a área média para cada 

material utilizando-se do cálculo da média dos valores de área nos sentidos “A” e “B”. 

Marcaram-se todos os CPs a 10 milímetros da borda e aplicou-se um adesivo de 

policloropreno, AM 11 (Quimicam/Amazonas), nas extremidades marcadas. Após realizou-se a 

colagem de dois dos CPs por vez, para a direção “A” e após para a direção “B”, colocando em contato 

as duas faces onde foi aplicado o adesivo, sendo que a junta de colagem somente compreendeu o 

espaço onde aplicou-se o adesivo não havendo distribuição de adesivo ou sobre colagem à partes onde 

este não foi aplicado. 

Deixaram-se os CPs sobre uma bancada à temperatura e umidade ambiente por 72 horas e 

após encaminharam-se estes para ensaio de resistência ao cisalhamento com o auxílio da maquina 

universal de ensaios. Nesta, prenderam-se os CPs e realizaram-se tracionamentos com velocidade de 

100 mm/s até o rompimento da colagem, registrando-se a tensão em Newtons (N).  

Obtidos os valores, calculou-se a tensão de ruptura da colagem pela fórmula: T/A, onde T 

é igual à tensão e A é igual à área média do material. Por fim, calculou-se a média da tensão de 

ruptura, obtendo-se a resistência ao cisalhamento de cada material deste estudo. 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As características morfológicas do resíduo de tecido de algodão e dos materiais 

desenvolvidos no estudo foram caracterizadas por MEV. A Figura 5 apresenta micrografias do resíduo 

têxtil, onde pode-se observar que sua estrutura é fibrilar, com uma organização com sulcos e ranhuras 

que podem facilitar a adesão de polímeros (ALOMAYRI et al., 2014; HE et al.; 2014; IBRAHIM 

et al. 2013; FAHMY et al. 2013; OKEIL et al. 2012; CANETTA et al. 2009). Conforme 

Bakkal (2012) o processamento mecânico de tecidos algodão, transformam estes em fios e 

após em fibras, de acordo com o tamanho de partícula desejada no processamento. E o autor 

comenta que para a avaliação desta característica fibrilar não são necessárias análises 

químicas, já que fica claro observar-se no MEV a estrutura fibrilar.  
 

Figura 5: Micrografias do resíduo de tecido com aproximações: a) 500X e b) 4000X. 

 
 

A morfologia do material T30, que possui 30% de resíduo têxtil em sua composição, 

pode ser observada na micrografia da Figura 6. Observa-se que o resíduo têxtil está completamente 

encapsulado pela matriz polimérica nesta micrografia, verificando-se que ocorreu uma adesão 

adequada entre a matriz polimérica e os resíduos, favorecendo desta forma as propriedades 

mecânicas do material. 

 
Figura 6: Micrografias do resíduo do material T30 com aproximações: a) 500X e b) 4000X. 

 
 

A Figura 7 apresenta a micrografia do material T30, que possui 40% de resíduo têxtil em 

sua composição. Observando-se a morfologia do material verifica-se que ocorre adequado 

encapsulamento do resíduo pela matriz polimérica nesta micrografia, verificando-se que ocorreu uma 

adesão adequada entre a matriz e o resíduo, mas com maior presença de material fibrilar exposto 



 

 

comparativamente as material T30, desta forma desfavorecendo as propriedades do material T40, 

quando comparado ao T30. 

 

Figura 7: Micrografias do resíduo do material T40 com aproximações: a) 500X e b) 4000X. 

 
 

O material T50 é o que apresenta a maior porcentagem de resíduo têxtil em sua 

formulação, assim conforme pode ser verificada na micrografia da Figura 8, a morfologia deste 

material apresenta um grande percentual de fibras, conforme Figura 8a.  

 

Figura 8: Micrografias do resíduo do material T50 com aproximações: a) 500X e b) 4000X. 

 
 

Porém na Figura 8b, percebe-se que as fibras estão encapsuladas pela matriz polimérica, 

desta forma a propriedade mecânica do material pode apresentar-se satisfatória, porém com grande 

influência da rigidez da fibra sobre estes resultados, na forma de aumento da resistência à tração, 

porém diminuição do comportamento elástico do material. 

3.2 Resistência à Tração 

A análise da morfologia dos materiais desenvolvidos neste estudo serve como base para a 

discussão acerca dos resultados dos ensaios mecânicos. De acordo com os resultados de resistência à 

tração, vistos na tabela 2, observa-se que à medida que se aumenta a quantidade de resíduo têxtil nos 

materiais, encontram-se valores maiores de resistência à tração o que já era esperado devido às 

características morfológicas dos materiais. Assim, infere-se que a presença do resíduo têxtil com 

tamanho de partícula inferior a 1 mm, comporta-se como carga de reforço na matriz polimérica para 

esforços de tração sobre o material, o que está ligado a rigidez do material e a estrutura fibrilar do 

tecido, somados a uma adequada adesão à matriz polimérica, observados nas micrografias dos 

materiais processados. 

 



 

 

Tabela 2: Resultados dos ensaios de resistência à tração. 

Amostra Injetado (N/mm2) Valor Mínimo (N/mm2)1 

T30 6,38 7,00 

T40 7,80 7,00 

T50 10,38 7,00 
1Conforme instituto PFI (Senai, 2000). 
 

Observa-se ainda que somente as amostras T40 e T50, que possuem as maiores 

quantidades de resíduos em suas composições, obtiveram resultados satisfatórios para o uso como 

palmilha de montagem, sendo que a amostra T30 apresentou resultado muito próximo ao 

recomendado. Desta forma, já que utilizou-se uma extrusora monorosca, com rosca de passo e perfil 

simples para a realização do estudo, indica-se a realização de novos processamentos com um 

equipamento com maiores taxas de cisalhamento, tamanho de canhão e alteração de parâmetros de 

processamento como velocidade de extrusão e temperatura para verificação da possibilidade de 

utilização desta formulação que contêm 30% de resíduo de tecido como material para a produção de 

palmilhas de montagem. 

3.3. Encolhimento 

Na Tabela 3, podem ser observados os resultados do ensaio de encolhimento, sendo que 

todos os materiais apresentaram valores satisfatórios neste ensaio, que determina a estabilidade 

dimensional da palmilha de montagem, o que é muito importante, já que a palmilha de montagem é 

utilizada junto a outros materiais para a fabricação de calçados.  

 

Tabela 3: Resultados dos ensaios de encolhimento 

Amostra Injetado (%) Valor máximo (%)1 

T30 0,56 2 

T40 0,60 2 

T50 1,15 2 
1Conforme instituto PFI (Senai, 2000). 

 

Verifica-se que o maior valor registrado foi do material T50 injetado, que é o material 

com o maior percentual de resíduo em sua formulação, mas mesmo para este material, o percentual de 

encolhimento é muito menor ao recomendado. 

3.4. Resistência ao Cisalhamento 

A Tabela 4 apresenta os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento, onde ser 

observado que todos as amostras apresentaram valores de resistência ao cisalhamento satisfatórios 

para a utilização dos materiais com a finalidade de produção de palmilhas de montagem. 

 

Tabela 4: Resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento. 

Produto Injetado (N/mm2) Valor mínimo (N/mm2)1  

T30 578 2,00 

T40 6,21 2,00 

T50 8,98 2,00 
1Conforme instituto PFI (Senai, 2000). 

 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que o estudo desenvolvido é um 

avanço no desenvolvimento de metodologias para a reciclagem de resíduo sólidos termofixos, sendo 

que foi possível a obtenção de materiais para a produção de palmilhas de montagem com até 50% de 

resíduo termofixo em sua formulação. Salienta-se que o melhor resultado de resistência à tração 

ocorreu para o material com 50% de resíduo têxtil, e um decréscimo dos valores encontrados de 

resistência à tração à medida que se reduz a porcentagem deste material nas misturas, desta forma 

verificando-se que o resíduo atua como carga de reforço, para os esforços mecânicos analisados, 

devido ao adequado encapsulamento e adesão do material têxtil à matriz polimérica. 

A reintrodução dos materiais no processo produtivo e diminuição do que é encaminhado 

aos aterros industriais tem grande vantagem ambiental. Outra vantagem é a simplicidade do processo 

mecânico utilizado, o que confere ao processo desenvolvido grande potencial de aplicação em 

indústrias, assim espera-se que o processo desenvolvido seja utilizado na indústria para que sejam 

reintroduzidos os resíduos na cadeia produtiva, reduzindo assim a quantidade de materiais 

encaminhados para aterros. 

Portanto conclui-se que o estudo desenvolvido é um acréscimo à ciência de reciclagem de 

materiais e à preservação de um meio ambiente saudável por promover a valorização e reintrodução de 

resíduos termofixos encaminhados às centrais de armazenamento permanente, a processos produtivos 

de valor, e também por aprimorar e expandir os métodos de reciclagem de resíduos sólidos, assim 

melhorado a relação do ser humano com o planeta em que vivemos e que temos o dever de preservar. 
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