
1 
 

DESENVOLVIMENTO DE PAINÉIS SANDUICHE COM LÂMINAS DE 
PEAD E NÚCLEO ISOLANTE DE RESÍDUO INDUSTRIAL DO SETOR 

CALÇADISTA 
 

Development of sandwich panels with HDPE insulation core and industrial waste of footwear 

 
 
Guilherme Pinton Delfino 1  
Ruth Marlene Campomanes Santana2   
 

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, RS, Brasil - CEP: 91501-970, Fone: (51) 33089419, Fax: 
(51) 33089414.  ruth.santana@ufrgs.br 
 

ABSTRACT 

Sandwich panels are being used increasingly for environments with agility, good surface finish and excellent thermal 

and acoustic insulation properties. Conventional panels are made of steel and have insulating core, most often made 

of polystyrene, polyurethane foam, but the high cost for the use of sandwich structures prevent its largest application 

in the domestic market. The use of high-density polyethylene to make slides of the proposed Panel was exactly to 

reduce the manufacturing cost, since HDPE is one of the cheapest of the polymers market. At the same time the core 

from pre-consumer waste of the footwear industry, in addition to being environmentally correct, enough to low cost 

when compared the manufacture of panels. Through tests for evaluation of thermal and acoustic insulation 

properties, it was found that the Panel presented insulating characteristics in all situations. The use of sandwich 

panels made with HDPE and insulating core in footwear industry pre-consumer waste reduces the cost and time for 

execution of the work, as well as help protect the environment with the removal of waste from landfills. The results 

showed that these panels can replace, in some applications, with advantages to conventional masonry construction. 
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DESENVOLVIMENTO DE PAINÉIS SANDUICHE COM LÂMINAS DE 
PEAD E NÚCLEO ISOLANTE DE RESÍDUO INDUSTRIAL DO SETOR 

CALÇADISTA 
 
 

Resumo 

Painéis sanduiche vêm sendo utilizados cada vez mais para confeccionar ambientes com agilidade, bom acabamento 

superficial e excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico. Os painéis convencionais são confeccionados 

de aço e possuem núcleo isolante, na maioria das vezes de poliestireno expandido ou poliuretano expandido, porem o 

alto custo para a utilização das estruturas sanduiche impedem sua maior aplicação no mercado nacional. O uso de 

polietileno de alta densidade para confeccionar as laminas do painel foi proposto exatamente para reduzir o custo de 

fabricação, já que o PEAD é um dos polímeros mais baratos do mercado. Simultaneamente o núcleo proveniente de 

resíduos pré-consumo da indústria calçadista, além de ser ambientalmente correto, chega a custo baixo quando 

comparado a fabrica de painéis. Através de ensaios para avaliação das propriedades de isolamento térmico e 

acústico, verificou-se que o painel apresentou características isolantes em todas as situações. O uso de painéis 

sanduiche confeccionado com lâminas de PEAD e núcleo isolante em resíduo pré-consumo da indústria calçadista 

reduz o custo e o tempo para execução da obra, bem como auxilia a proteger o meio ambiente com a retirada destes 

resíduos dos aterros sanitários. Os resultados mostraram que estes painéis podem substituir, em algumas aplicações, 

com vantagens a construção em alvenaria convencional. 
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Introdução 

 

O desenvolvimento de novos materiais tange não apenas utilizações de alta tecnologia e sofisticação, mas 

também produtos que possam reduzir impactos ambientais trazendo benefícios à sociedade e ao usuário final deste 

produto. No estado do Rio Grande do Sul o setor da construção civil e coureiro-calçadista representam alguns dos 

pilares mais sólidos da economia, porem os resíduos por eles gerados também estão entre os mais expressivos 

resultando o maior impacto ambiental, conforme aponta os resultados obtidos no Relatório sobre a Geração de 

Resíduos Sólidos Industriais, executado por Silva, et al (2003). A etapa de corte e reforço para confecção de tênis e 

sapatos gera cerca de 25-30% de resíduos, o que representa cerca de 80 toneladas de resíduos/milhão de pares 

(UNIDO, 2000). O EVA (Copolímero de etileno acetato de vinila) representa 14% deste resíduo. 

Desta forma, gerar soluções inovadoras para reaproveitar estes resíduos pré-consumo gerados pelo setor 

coureiro-calçadista, já que reduzirá consideravelmente o impacto ambiental gerado. A reciclagem mecânica é uma 

alteranativa de solução para este problema, pois evita que o material seja despejado no aterro através do seu reuso em 

novos produtos. Um exemplo desta reutilização ocorre com concretos leves feitos através do uso de resíduos de 

calçados e resíduos da construção civil e demolição, os chamados RCD, que conforme Siddique et al (2008), foi 

possível construir concretos leves e convencionais com características semiestruturais à estruturais de acordo com a 

composição dos agregados.  

Neste contexto, criar soluções práticas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis se torna um 

diferencial muito interessante para os setores coureiro-calçadista e da construção civil a fim de trazer benefícios com 

aumento de competitividade através do gerenciamento dos resíduos gerados para este setor e através do aumento da 

produtividade e redução de resíduos para a construção civil (Cofferri et al., 2012).  

Assim, este trabalho tem como objetivo criar uma solução prática e economicamente viável de compósitos 

de painéis sanduiche (Almeida, 2009) com chapas de PEAD (polietileno de alta densidade) e núcleo isolante em 

resíduos oriundos da fabricação de calçados com intuito de empregar no setor da construção civil modulada. 
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Materiais e Metodologia 
 

Os materiais usados neste trabalho são o polietileno de alta densidade, PEAD foi usado para confeccionar as 

lâminas externas dos painéis e o núcleo é composto de resíduos pré-consumo da indústria calçadista. O resíduo é 

produzido principalmente nas etapas de corte da matéria-prima para confeccionar os calçados. Na Figura 1 é possível 

visualizar a aparência do formato do resíduo usado. Este resíduo não passou por alguma etapa prévia de separação, 

seleção ou de lavagem, sendo diretamente empregado no processo de produção dos painéis, porém para avaliar a sua 

composição do seus componentes, foi realizado uma análise gravimétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Resíduos da indústria calçadista gaúcha usado neste trabalho. 

 

Os painéis (180x180x30mm) foram produzidos através da prensagem, a temperatura de 200
o
C, pressão de 3 

Ton e tempo total de processamento (20 minutos). A prensa utilizada foi a prensa hidráulica com aquecimento da 

marca SOLAB modelo SL-11. De entre as chapas de PEAD de 111g foi colocado o resíduo de calçado de 200g como 

núcleo e como aglomerante, 20g de PEAD na forma de grânulos. 

Os painéis foram caracterizados a sua capacidade de isolamento acústico e térmico, para o qual foi 

confeccionado um cubo composto apenas pelos painéis sanduiche. A Figura 2-amostra o momento do ensaio de 

isolamento térmico onde foi realizado analisando comparativamente a taxa da massa de gelo descongelada com o 

tempo dentro do sistema isolado e no ambiente externo, além disto, foi monitorado a temperatura interna e externa 

do sistema. No ensaio de isolamento acústico (Fig.2-b), foi usado um decibelímetro e um software gerador de ruídos 

(Filtered Noise Generator, versão 1.11) fontes quadradas nas frequências de 100, 1000 e 5000 Hz. Para a correta 

avaliação foi medido a intensidade sonora dentro e fora do cubo para as mesmas frequências testadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ensaio para análise de isolamento: (a) térmico e (b) acústico. 
 
 

(a) (b) 
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Resultados e Discussão 
 

Segundo resultados da análise gravimétrica dos componentes do resíduo de calçado mostraram estar 

composta por 72,5% de algodão, 15,6% de couro, 7,7% de elastômero de poliéster e 4,2 % de EVA. 

Em relação à propriedade de isolamento térmico dos painéis observou-se que a temperatura no interior do 

sistema, no período de tempo avaliado (220 minutos) mostrou-se em média constante (19
o
C) e menor que a 

temperatura externa (25
o
C), embora tenha-se usado somente um cubo de gelo. Resultado interessante que demonstra 

capacidade de isolamento térmico. Em relação à percentagem de massa descongelada do gelo, observa-se na Figura 3 

uma maior perda de massa no gelo exposto em ambiente externo quando comparado ao ambiente interno, indicando 

que houve isolamento térmico do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Perda de massa de gelo dentro e fora do cubo isolado. 

 

Avaliando a Figura 3 é possível notar que a taxa de derretimento do gelo dentro do cubo é mais estável, isto 

é, aproxima-se de uma linha reta, enquanto que a taxa fora do cubo não apresenta tal característica. O resultado 

apresentado pelo gráfico infere de maneira clara que os painéis atuaram como atenuadores da temperatura e da taxa 

de derretimento do gelo. A temperatura externa média do ambiente durante a execução do ensaio foi de 25°C, 

enquanto que dentro do cubo a temperatura do ambiente foi 19°C. Ou seja, fica claro o comportamento isolante 

térmico do painel. 

Resultados do isolamento acústico dos painéis é mostrado na Tabela 1, onde se nota o excelente 

desempenho do painel em frequências de 5.000 hertz, na qual apresentou reduções maiores de 40% no nível do ruído 

gerado pela fonte sonora. fica comprovado que os painéis apresentam propriedades de isolamento acústico em todas 

as frequências testadas no ensaio. 

Tabela 1 – Resultados do ensaio de isolamento sonoro. 

Frequência (Hz) Fora do cubo (Db) Dentro do cubo (Db) % de redução 

100 77,1 64,0 17,0 

1000 91,1 72,5 20,4 

5000 83,0 49,4 42,8 
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Conclusões 
 

Com os resultados de caracterização foi possível identificar qual são os matérias presentes nos resíduos provenientes 

da indústria coureiro calçadista gaucha e suas influências em propriedades de isolamento térmico e acústico. 

O ensaio de propriedade de isolamento térmico mostrou que em um ambiente isolado é possível reduzir a taxa de 

derretimento do gelo o que, consequentemente, infere um comportamento isolante térmico do painel. 

O ensaio de propriedade de isolamento acústico mostrou uma redução da intensidade sonora em todas as frequências 

emitidas o que, consequentemente, infere um comportamento isolante acústico do painel. 

Por todas as características apresentadas, conclui-se que é plenamente viável o uso dos painéis confeccionados neste 

trabalho para paredes e divisórias não estruturais de ambientes modulados, casas de emergências e galpões 

industriais, já que as características necessárias para estas aplicações foram alcançadas conforme os resultados acima 

descritos. 

O uso dos painéis sanduíche deste trabalho em obras poderá tornar a aplicação de produtos desta família mais 

comum no mercado da construção civil brasileira, já que sua aplicação é restrita devido a seu alto custo de produção. 
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