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Relatório Descritivo de Patente de Invenção

SOLADO DE CALÇADO E CALÇADO PROVIDO DE MECANISMOS PARA

TROCAS FLUÍDICAS

Campo da Invenção

[0001] A presente invenção descreve um solado de calçado e calçado

compreendendo mecanismos que ajudam a diminuir as concentrações de

fluidos nos calçados, os objetos da invenção proporcionam, entre outras

vantagens, calçados com melhores performances em relação à bem estar e

conforto. A presente invenção se situa nos campos da moda e da indústria

calçadista.

Antecedentes da Invenção

[0002] O mercado de calçados constantemente busca desenvolver

tecnologias para agilizar e facilitar a produção de calçados, já que a demanda

exigida no mercado é muito grande. Porém a indústria deve visar também à

preferência do consumidor final, tendo em vista que os usuários estão cada vez

mais exigentes.

[0003] Pensando nisso, que a indústria de calçados estuda maneiras de

fornecer ao seu produto uma maior utilidade e funcionalidade que, ao mesmo

tempo, possam agradar o consumidor final se adaptando as suas necessidades

e preferências, visando deixar os calçados mais confortáveis, duráveis,

adaptáveis e personalizáveis e ainda sim que tais características sejam

atingidas sem comprometer a simplicidade de uso ou manuseio do mesmo.

[0004] Na busca pelo estado da técnica em literaturas científica e

patentária, foram encontrados os seguintes documentos que tratam sobre o

tema.

[0005] O documento US 201 3/0232826 se refere a um calçado que

entende ser um calçado impermeável e respirável, em que, o mesmo

compreende uma estrutura dotada de ao todo seis elementos que se associam



entre si, os elementos são definidos por um cabedal, uma proteção lateral, uma

palmilha impermeável, um solado, um estabilizador e uma sola que associados

tem a função de eliminar fluidos pela lateral do calçado. O calçado apresentado

pelo documento US 201 3/0232826 é dotado muitos elementos para cumprir a

sua função, dificultando o seu processo de montagem e aumentando o custo

de sua fabricação. Ainda, nesta disposição, as passagens de fluidos no solado,

apresentam descontinuidade, possibilitando o acúmulo excedente de fluidos no

solado. Não obstante, a região interna do solado, não apresenta mecanismos

para impedir contato entre o fluido no interior do solado e o pé do usuário,

tornando-se ineficiente para casos em que o calçado do usuário entra em

contato com grande acúmulo de água.

[0006] O documento US 2005/021 7 140 se refere a um calçado que visa

apresentar meios para a intensificação na comunicação fluídica com o meio,

em que, suas partes são definidas por uma palmilha, um solado e uma sola.

Nessa configuração, o calçado compreende apenas um único caminho para o

fluido, que é definido pelos dutos retos no solado, que escoa o fluido da

palmilha até a sola do calçado. Entretanto, o fluido é teoricamente despejado

na superfície mais externa da sola, ou seja, na superfície da sola em contato

com o chão, colocando em risco a segurança do usuário que pode escorregar e

sofrer um tombo devido à falta de atrito entre a sola e o chão. Ainda, nesta

disposição, os furos que permitem a "respiração" do pé, por estarem em

contato direto com o solo, não prevêem uma forma de diminuir a quantidade de

fluidos externos que entram no calçado quando, por exemplo, um usuário pisa

em um solo molhado ou em uma poça de água.

[0007] O documento US 6,389,71 1 se refere a um calçado

compreendendo um cabedal permeável dotado de uma palmilha com vazados

e um solado com aberturas para passagens de fluidos. Ainda, a palmilha é

constituída de uma membrana protetora feita de material à prova d ' agua que é

associada á uma camada protetora ( 1 6). O documento US 6,389,71 1 apresenta

um calçado dotado de múltiplos elementos o que onera o preço do produto final



e amplia o tempo de montagem. Além disso, o calçado não propõe soluções

para liberar fluidos pela parte inferior do calçado de forma a assegurar a

integridade do usuário, prevenindo que o mesmo não perca a sua instabilidade

devido ao escoamento de fluido na região da sola do calçado. Ademais, a

solução proposta por US 6,389,71 1 não apresenta uma alternativa para

diminuir a quantidade de fluidos externos que entram no calçado e, até mesmo,

impedir que estes fluidos alcancem o pé do usuário, causando um desconforto

maior durante sua utilização.

[0008] O documento US 2006/0283043 se refere a um calçado que tem

intenção de propor meios para promover o aumento das trocas gasosas entre o

interior do calçado e o meio. O calçado é estruturado a partir de uma palmilha e

um solado, em que o solado compreende em sua parte superior algumas

projeções dispostas aleatoriamente e uma região central que faz a troca

fluídica com o meio, tal região central é dotada de pequenos defletores que

encaminhar o ar para dentro e para fora do calçado. O calçado apresenta um

único ponto de trocas gasosas que se localiza no centro do solado, além disso,

não apresenta forma de escoamento de fluidos o que diminui sua eficiência

com relação às trocas gasosas com o meio. Ademais, esta solução não

apresenta uma alternativa para diminuir a quantidade de fluidos externos que

entram no calçado e, até mesmo, impedir que estes fluidos alcancem o pé do

usuário, causando um desconforto maior durante sua utilização.

[0009] Assim, do que se depreende da literatura pesquisada, não foram

encontrados documentos antecipando ou sugerindo os ensinamentos da

presente invenção, de forma que a solução aqui proposta possui novidade e

atividade inventiva frente ao estado da técnica.

[0010] Mais precisamente, as soluções apresentadas no estado da

técnica não solucionam completamente os problemas citados, atendendo

simultaneamente todas as necessidades mencionadas acima em um único

modelo de calçado, ademais os calçados do estado da técnica não apresentam

eficiência em trocas fluídicas nos calçados desenvolvidos, a fim de permitir a



segurança e o conforto do consumidor final.

Sumário da Invenção

[001 1] Dessa forma, a presente invenção tem por objetivo resolver os

problemas constantes no estado da técnica a partir da apresentação de um

novo tipo de solado e de calçado que contam com mecanismos com a

finalidade de melhorar as trocas fluídicas entre o calçado e o meio que o

circunda, além de apresentar um calçado mais económico, seguro e

confortável. Ainda, a solução aqui proposta apresenta um meio para diminuir o

desconforto do usuário, no que se refere ao suor exalado pelo pé, além de

prover um meio para permitir a melhor "respiração" de seu pé durante a

utilização do calçado.

[0012] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta um solado

de calçado com meios para eliminação de fluidos e intensificação de trocas

com o meio ambiente compreendendo:

a . ao menos uma primeira parte (3);

b. ao menos uma segunda parte (5) oposta a primeira parte (3);

c . guias de escoamento de solado ( 1 1) localizadas na primeira parte

(3);

d . vazamentos de solado ( 12);

e . passagens lineares ( 1 3) compreendidas na segunda parte (5);

em que,

- as guias de escoamento ( 1 1) ligam um ponto anterior (21 ) a um ponto

posterior (22) do solado, sendo que as ditas guias de escoamento ( 1 1) são

ininterruptas;

- os vazamentos de solado ( 1 2) estão compreendidos nas guias de

escoamento ( 1 1) , em que, os ditos vazamentos de solado ( 1 2) fazem

comunicação fluídica entre a primeira parte (3) e as passagens lineares ( 1 3) do

solado.

[0013] Em um segundo objeto, a presente invenção apresenta um



calçado compreendendo um cabedal ( 1 ) , uma palmilha (2) e um solado (4);

em que,

- o solado é constituído de uma primeira parte (3) disposta a receber uma

palmilha (2);

- o cabedal ( 1 ) é associado a solado (4);

- pelo menos uma palmilha (2) disposta acima da primeira parte (3) do solado

(4).

[0014] Ainda, o conceito inventivo comum a todos os contextos de

proteção reivindicados se referem a um solado de calçado e calçado que

apresentam elementos que implementados juntamente possibilitam uma maior

drenagem e expulsão de fluidos indesejáveis do calçado, evitando

concentrações dos mesmos no calçado, além de proteger o pé usuário de

entrar em contato com fluidos externos. Tais soluções foram possíveis pela

presença de um solado (4) compreendendo guias de escoamento e

vazamentos ( 12) de solado que permitem o fluido sair tanto pela lateral quanto

pelas passagens lineares ( 13) na parte inferior do calçado, e por contar com

uma palmilha (2) compreendendo vazamentos frontais (9) e vazamentos

posteriores ( 1 0) de forma que tais vazamentos sejam deliberadamente

desencontrados e com uma distância considerável dos vazamentos ( 1 2) de

solado.

[0015] Estes e outros objetos da invenção serão imediatamente

valorizados pelos versados na arte e pelas empresas com interesses no

segmento, e serão descritos em detalhes suficientes para sua reprodução na

descrição a seguir.

Breve Descrição das Figuras

[0016] Com intuito de melhor definir o conteúdo da presente invenção, as

seguintes figuras são apresentadas:

[0017] A figura 1 mostra uma vista superior do solado (4), indicando

guias de escoamento de solado ( 1 1) e os vazamentos de solado ( 12).



[0018] A figura 2 mostra uma vista superior da palmilha (2), indicando

vazamentos frontais de palmilha (9) e vazamentos posteriores de palmilha ( 1 0).

[0019] A figura 3 mostra uma vista lateral do solado (4), e uma vista em

corte do mesmo, indicando os vazamentos de solado laterais ( 15 e 16),

superfície de contato com o solo (5) e superfície de contato com a palmilha (3).

[0020] A figura 4 mostra uma vista superior de solado (4) apresentando

os canais que interligam os vazamentos de solado ( 1 2) com a lateral do

calçado.

[0021] A figura 5 mostra uma vista lateral em corte do solado (4), sendo

o corte representado na figura 4, indicando: vazamentos de solado ( 1 2),

abertura superior do vazamento do solado ( 1 9), passagens lineares ( 1 3) e

canal do vazamento de solado (20).

[0022] A figura 6 mostra a vista frontal do calçado, indicando cabedal ( 1 ) ,

solado (4), superfície de contato com o solo (5), tira de ajuste (6) e furação

distribuída ( 18).

[0023] A figura 7 mostra uma vista lateral do calçado, indicando solado

(4), tira de ajuste (6), superfície de contato com o solo (5), passagem na lateral

do calçado (7) e furação distribuída ( 1 8).

[0024] A figura 8 mostra uma vista inferior do solado (4), indicando

superfície de contato com o solo (5), passagens lineares ( 13) e vazamentos de

solado ( 1 2).

Descrição Detalhada da Invenção

[0025] As descrições que se seguem são apresentadas a título de

exemplo e não limitativas ao escopo da invenção e farão compreender de

forma mais clara o objeto do presente pedido de patente.

[0026] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta um solado

de calçado compreendendo:

a . ao menos uma primeira parte (3);

b. ao menos uma segunda parte (5) oposta a primeira parte (3);



c . guias de escoamento de solado ( 1 1) localizadas na primeira parte

(3);

d . vazamentos de solado ( 1 2);

e . passagens lineares ( 1 3) compreendidas na segunda parte (5);

em que,

- as guias de escoamento ( 1 1) ligam um ponto anterior (21 ) a um ponto

posterior (22) do solado, sendo que as ditas guias de escoamento ( 1 1) são

ininterruptas;

- os vazamentos de solado ( 1 2) estão compreendidos nas guias de

escoamento ( 1 1) , em que, os ditos vazamentos de solado ( 1 2) fazem

comunicação fluídica entre a primeira parte (3) e as passagens lineares ( 1 3) do

solado.

[0027] Na realização representada na figura 1, mostra as ditas guias de

escoamento ( 1 1) de solado, em que, tais guias permitem um melhor

escoamento do fluido pelo fato de possuir geometria da seção transversal

parecida com calhas, cuja finalidade é recolher a água que dele escoa, a figura

1 também apresenta os vazamentos de solado ( 1 2) que constitui em orifícios

em que a finalidade é receber o fluido escoado pelas guias de escoamento ( 1 1)

do solado (4), e libera-lo ao ambiente.

[0028] Para fins explicativos da presente invenção, entende-se por

calhas, condutos abertos que possuem uma geometria de seção definida,

sendo destinado a conduzir de um ponto a outro, por deslizamento, líquidos ou

substâncias granuladas. Em uma concretização, a geometria da base das

calhas, que definem as guias de escoamento ( 1 1) , compreende um leve

abaulamento formando um ' na seção transversal das calhas. No entanto, a

presente invenção não se limita a tal geometria podendo conter outras diversas

geometrias, que também otimizem o escoamento do fluido.

[0029] Entende-se por fluido, substância que se deforma continuamente

quando submetido a uma força tangencial e/ou tensão cisalhante. Os ditos

fluidos podem compreender das formas físicas da matéria, as fases liquida e



gasosa. Na presente invenção, os fluidos podem ser provenientes de fluido

aquoso, incolor, secretado pelas glândulas sudoríparas e destilado pelos poros

da pele (suor), ou até mesmo por fluidos do meio externo oriundos de chuva,

ou de outras fontes de água, naturais ou não, que entre em contato com o

calçado do usuário.

[0030] As referidas guias de escoamento ( 1 1) são dotadas de um ponto

anterior (21 ) , mais afastado da biqueira do solado, e um ponto posterior (22),

ponto mais afastado do calcanhar do usuário, ambos os pontos são conectados

através da guia principal de escoamento. Ainda, as ditas guias de escoamento

( 1 1) não possuem interrupções existentes entre o ponto anterior (21 ) e ponto

posterior (22) de guias.

[0031] Com o objetivo de melhor detalhamento da invenção, entende-se

por guias de escoamento ( 1 1) sem interrupções, como sendo guias unidas por

qualquer um dos pontos extremos, ou seja, para qualquer ponto selecionado

das guias de escoamento, o mesmo fica conectado tanto ao ponto posterior

(22) quanto ao ponto anterior (21 ) , de forma que não existe barreira impeditiva

que proíba comunicação fluídica entre qualquer um dos pontos que formam as

guias de escoamento ( 1 1) , como pode ser verificado na figura 1.

[0032] Na parte superior do solado (4), ou primeira parte (3), conforme

definido na presente invenção, que fica em contato com a palmilha, foram

desenvolvido "bolsões de acomodação" de água para que, em caso de contato

do usuário com uma superfície molhada, a água fosse impedida de passar

diretamente para o conjunto solado (4) - palmilha (2) e, assim, ter contato com

o pé do usuário, causando certo desconforto. Tais bolsões retardam a entrada

da água que, por sua vez, é naturalmente eliminada de forma que o usuário ao

deixar de andar por uma superfície molhada mantém seu pé seco, garantindo a

ventilação. Estes "bolsões de acomodação" são definidos pelo formato das

guias de escoamento ( 1 1) , uma vez que, devido sua geometria ininterrupta e

sua geometria de calha na seção transversal, acumula uma porção de água

que entra no calçado. Assim, a água que entra no calçado apenas atinge o pé



do usuário caso o volume de água que penetra o calçado seja maior que o

suportado pelo dito bolsão de acomodação.

[0033] A configuração apresentada pelas guias de escoamento ( 1 1)

garante espaço suficiente na sola para uma acomodação temporária adequada

de água, conforme explicitado no trecho acima. Em uma concretização as ditas

guias de escoamento ( 1 1) apresentam geometria curvilínea contínua, não se

limitando a mesma.

[0034] Para fins explicativos da presente invenção, entende-se por

geometria curvilínea continua, uma geometria em que se predominam penas

curvas em sua formação, de forma que todos os pontos que definem as guias

de escoamento ( 1 1) estão associados a uma curva qualquer. Tal geometria se

mostrou eficaz no escoamento e expulsão de fluidos do solado, visto que tal

configuração é a mais fluída possível impedindo criação de barreiras e

obstáculos para escoamento dos fluidos.

[0035] Para fins de exemplificação, as guias de escoamento ( 1 1) foram

confeccionadas de modo a compreender um design de canais com quatro

hastes diagonais na parte frontal, uma haste diagonal e uma seção em ' na

parte posterior, sendo todos os canais compreendendo geometria curvilínea e

sendo comunicantes fluidicamente.

[0036] A fim de esclarecer a presente invenção, entende-se por

vazamento de solado ( 1 2), como sendo a ausência de material que forma uma

abertura na primeira parte (3) do solado e que atravessa até os recessos

contidos nas passagens lineares ( 13) do dito solado. Ainda, os referidos

recessos podem ser definidos como mudanças de plano ou diferença de altura

entre a segunda parte (5) e o plano que define as nas passagens lineares ( 1 3).

[0037] Ainda as referidas passagens lineares ( 13), são dispostas ao

longo de toda a toda a seção transversal do calçado formando, em uma

concretização, canais diagonais retos na parte inferior da sola. Dessa forma, o

solado adquiriu maior resistência a rompimento e rasgos durante seu uso,

comparado aos calçados que apresentam uma disposição transversal



ortogonal. Tal concretização apresenta ainda mais vantagem quando o material

de fabricação do solado ser do tipo termoplástico convencional, como por

exemplo, PVC injetado.

[0038] Conforme apresentado acima, as passagens lineares ( 1 3)

formando canais diagonais retos fazem com que o solado adquira maior

resistência à torção e flexão, impedindo que o mesmo sofra cisalhamento, o

que poderia colaborar para o surgimento defeitos superficiais, podendo levar o

material a rompimentos e/ou rasgos, o que impediria o real funcionamento da

solução aqui proposta. Ao mesmo tempo, essa disposição diagonal dos canais

contribui com maior aderência do calçado com o solo.

[0039] No entanto, a presente invenção não se limita em compreender

passagens lineares ( 1 3) formando canais diagonais retos, conforme figura 7,

podendo compreender, por exemplo, forma ondulada, ziguezague, em V,

senoidal ou qualquer outra geometria que permita aumentar a resistência à

flexão ou torção do calçado.

[0040] Ainda, como pode ser visto na figura 7, o solado apresenta na

parte inferior do calçado ou segunda parte (5) elementos antiderrapantes

definidos por pequenas proeminências (23) espaçadas em toda a área

superficial da segunda parte (5) inferior do calçado, tais proeminências (23)

ajudam a aumentar o atrito entre solado e o chão, evitando quedas,

escorregamentos e/ou desequilíbrio do usuário.

[0041] O solado ainda apresenta região planar (24) na parte inferior do

calçado que se conecta, em uma concretização, com ao menos duas

passagens lineares ( 1 3) direcionadas para o centro do solado. Como pode ser

visto na figura 7, a região planar (24) compreende plano distinto da segunda

parte (5) que entra em contato com o solo, onde os planos da região planar

(24) e das passagens lineares ( 1 3) estão mais próximos da primeira parte (3),

do que a segunda parte (5). Ainda, em uma concretização, em um ponto do

solado, a altura do plano da região planar é coincidente com o plano das

passagens lineares ( 13). Para fins de exemplificação do mencionado



anteriormente, a região planar (24) tem plano coincidente com ao menos duas

passagens lineares ( 13) dispostas em região central do solado do calçado.

Esta disposição permite melhor escoamento dos fluidos da parte interna para a

parte externa do calçado, além de evitar que o fluido derivado do suor do

usuário fique concentrado na sola do calçado, possibilitando eventuais

escorregamentos, uma vez que a região planar (24) não entra em contato

direto com o solo durante o caminhar normal de um usuário.

[0042] Basicamente, a região planar (24) na parte inferior do solado tem

a funcionalidade de aumentar a área de escoamento do fluido, permitindo que

os fluidos que escoam pelos vazamentos de solado ( 1 2) possam também ser

liberados pela referida região planar (24).

[0043] Em uma concretização, o solado compreende vazamentos de

solado ( 1 2) dotado de canais que permite comunicação fluídica entre as guias

de escoamento ( 1 1) e os vazamentos laterais do solado ( 15 e 16), sendo esta

configuração representada pelas figuras 3 e 4 . Essa configuração apresenta

ainda mais eficiência na liberação de fluidos com meio, visto que o solado

permite liberar fluido tanto pela lateral do calçado quanto pela parte inferior do

solado, através das mesmas passagens lineares ( 13).

[0044] Ainda, o solado compreende um bocal convergente ( 19),

conforme mostrado na figura 5, que interliga e/ou permite passagem de fluidos

entre as ditas guias de escoamento ( 1 1) e os canais de vazamento de solado

(20). O bocal convergente ( 1 9) funciona como um estimulador de fluidos, visto

que o mesmo, devido a sua redução de área, aumenta a velocidade de

escoamento, aumentando a eficiência na liberação do fluido para o meio

ambiente e, além disso, cria uma resistência para a entrada de fluidos do meio

externo para o interior do calçado.

[0045] Os vazamentos de solado ( 1 2), conforme detalhado na figura 5,

compreendem uma abertura superior do vazamento do solado, sendo o

referido bocal convergente ( 1 9), que é formado por ao menos uma superfície

inclinada, que liga a superfície em contato com a palmilha (2) com o canal do



vazamento de solado (20), onde esta disposição permite aumentar a força

tangencial na qual o fluido está submetido.

[0046] O canal do vazamento de solado (20), como pode ser observado

na figura 5, é responsável por conduzir o fluido provindo do bocal convergente

( 1 9) até ao menos uma das passagens lineares ( 13). Em uma concretização,

estes canais do vazamento (20) são dispostos de modo ortogonal em relação à

passagem linear ( 1 3), e apresentam uma largura "a", enquanto que a

passagem linear ( 1 3) apresenta uma largura "b", de modo que a largura "b" é

maior do que a largura "a".

[0047] É um segundo objeto da presente invenção um calçado

compreendendo um cabedal ( 1 ) , uma palmilha (2) e um solado (4);

em que,

- o solado (4) é constituído de uma primeira parte (3) disposta a receber

uma palmilha (2);

- o cabedal ( 1 ) é associado a solado (4);

- pelo menos uma palmilha (2) disposta acima da primeira parte (3) do

solado (4).

[0048] O solado (4) do calçado aqui proposto é conforme descrito

anteriormente no primeiro objeto da presente invenção, de forma que os

elementos associados ao solado (4), formando o dito calçado, nesse segundo

objeto da presente invenção, tem a intenção de aumentar ainda mais as trocas

fluídicas entre o calçado e o meio externo, além de permitir obter um produto

final para comercialização ao consumidor. Os elementos adicionados ao solado

(4) são melhores definidos a seguir.

[0049] O cabedal ( 1 ) é associado ao solado (4) e compreende, em uma

concretização, furações dispostas em toda a sua área interna e externa. Não

obstante, o cabedal apresenta uma passagem lateral (7) do cabedal ( 1 ) , mais

precisamente localizado próxima à região plantar do pé do usuário, quando o

mesmo está usando o calçado. Para fins de explicação, a região plantar do pé

pode ser definida pela região intermediaria entre o antepé e o calcanhar do



usuário.

[0050] A dita passagem lateral (7) acompanha a geometria do calçado, e

apresenta cantos arredondados, evitando dessa forma concentradores de

tensão, diminuindo as possibilidades de rompimento do material que o constitui

quando o mesmo é submetido a esforços mecânicos, como torção, flexão,

tração e/ou compressão.

[0051] Além disso, a dita passagem na lateral (7) permite um aumento da

ventilação no interior do calçado a fim de diminuir ou prevenir problemas como

suor excessivo na planta dos pés.

[0052] A palmilha (2) é associável à primeira parte (3) do solado (4) e

apresenta vazamentos frontais de palmilha (9) e vazamentos posteriores de

palmilha ( 10), em que tais vazamentos são posicionados em pontos

coincidentes com os contornos definidos pelas guias de escoamento ( 1 1) .

Dessa forma, o fluido tende cair da palmilha (2) por gravidade até as guias de

escoamento ( 1 1) e escoarem livremente até os ditos vazamentos de solado

( 1 2).

[0053] Ainda, disposição dos vazamentos frontais de palmilha (9) e

vazamentos posteriores de palmilha ( 10) de palmilha (2) foi desenvolvida de tal

forma que os vazamentos de solado ( 1 2) e os vazamentos na palmilha

ficassem não concêntricos, ou seja, deliberadamente desencontrados e com

uma distância considerável entre eles, evitando, assim, a entrada ou contato

direto de água provinda do meio externo com o pé do usuário, bem como de

objetos perfuro-cortantes.

[0054] Como observada na figura 2, a palmilha (2) apresenta

vazamentos frontais de palmilha (9) e vazamentos posteriores de palmilha ( 10),

em que a palmilha é associável ao solado (4) pela superfície de contato com a

palmilha (2). Os vazamentos presentes na palmilha (2) são responsáveis por

direcionar os fluidos até as guias de escoamento de solado ( 1 1) .

[0055] O referido cabedal ( 1 ) , em uma concretização, possui uma tira de

ajuste (6) compreendendo três partes, sendo uma primeira parte da tira e uma



segunda parte da tira paralelas entre si, e uma terceira ligando o início da

primeira parte com o final da segunda tira. Tal configuração permite melhor

ajuste do calçado no pé do usuário além promover maior conforto, simplicidade

no manuseio e bem estar ao usuário. Ainda é importante ressaltar que o

calçado da presente invenção não se limita a utilização de tiras para o ajuste

do cabedal ( 1) no pé do usuário, podendo ser utilizado também cadarços,

cordões e até cabedais auto ajustáveis, etc.

[0056] Os versados na arte valorizarão os conhecimentos aqui

apresentados e poderão reproduzir a invenção nas modalidades apresentadas

e em outras variantes, abrangidas no escopo das reivindicações anexas.



Reivindicações

1. Solado de calçado caracterizado por compreender:

a . ao menos uma primeira parte (3);

b. ao menos uma segunda parte (5) oposta a primeira parte (3);

c . guias de escoamento de solado ( 1 1) localizadas na primeira parte

(3);

d . vazamentos de solado ( 1 2);

e . passagens lineares ( 1 3) compreendidas na segunda parte (5);

em que,

- as guias de escoamento ( 1 1) ligam um ponto anterior (21 ) a um ponto

posterior (22) do solado, sendo que as ditas guias de escoamento ( 1 1) são

ininterruptas;

- os vazamentos de solado ( 1 2) estão compreendidos nas guias de

escoamento ( 1 1) , em que, os ditos vazamentos de solado ( 1 2) fazem

comunicação fluídica entre a primeira parte (3) e as passagens lineares ( 1 3) do

solado.

2 . Solado de calçado, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo

fato das guias de escoamento de solado ( 1 1) compreender geometria

curvilínea contínua.

3 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2,

caracterizado pelo fato de compreender as passagens lineares ( 13) formando

um recesso em comunicação fluídica com a primeira parte (3).

4 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3,

caracterizado pelo fato de compreender as passagens lineares ( 13) ao longo

de toda a seção transversal da segunda parte (5) do solado.

5 . Solado de calçado, de acordo com a reivindicação 4 , caracterizado pelo

fato de compreender as passagens lineares ( 1 3) dispostas em diagonal reta na

segunda parte (5) do solado.

6 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5,

caracterizado pelo fato de os vazamentos de solado ( 12) compreenderem



canais que interligam as guias de escoamento ( 1 1) aos vazamentos laterais de

solado ( 1 5 e 16).

7 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6,

caracterizado pelo fato das passagens lineares ( 1 3) compreenderem largura

superior à largura dos vazamentos de solado ( 1 2).

8 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7,

caracterizado pelo fato de compreender um bocal convergente ( 1 9)

interligando as guias de escoamento ( 1 1) até os canais de vazamento de

solado (20).

9 . Solado de calçado, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8,

caracterizado pelo fato das guias de escoamento de solado ( 1 1) compreender

estrutura em forma de calhas para escoamento dos fluidos pelos vazamentos

( 1 2).

10 . Calçado provido de mecanismos para trocas fluídicas com o meio

caracterizado por compreender pelo menos:

a . cabedal ( 1 ) ;

b. palmilha (2);

c . solado (4) conforme descrito nas reivindicações de 1 a 9;

em que,

- o cabedal ( 1 ) é associado a solado (4);

- pelo menos uma palmilha (2) disposta na primeira parte (3) do solado (4).

11. Calçado, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado do cabedal ( 1 )

compreender passagem lateral (7) localizada na região plantar do pé do

usuário.

12 . Calçado, de acordo com as reivindicações 10 a 11, caracterizado pelo fato

da palmilha (2) compreender vazamentos frontais de palmilha (9) e vazamentos

posteriores de palmilha ( 1 0).

13 . Calçado, de acordo com as reivindicações 10 a 12, caracterizado pelo fato

dos vazamentos frontais de palmilha (9) e vazamentos posteriores de palmilha

( 1 0) compreenderem posições coincidentes com geometria das guias de



escoamento de solado ( 1 1) .

14 . Calçado, de acordo com as reivindicações 10 a 13, caracterizado pelo fato

dos vazamentos de solado ( 1 2) e dos vazamentos frontais (9) e posteriores

( 1 0) de palmilha serem dispostos de forma descentralizada.
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