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ResumoResumoResumoResumo    

 O objetivo desta dissertação é a caracterização de polímeros aquosos através da 

medição de tensões interfaciais de modo a compreender os fenómenos de molhagem 

observados em ensaios práticos de laboratório. O equipamento utilizado na caracterização 

dos polímeros é o OCA, Optical Contact Angle, da Dataphysics.  

 Este trabalho dividiu-se em três fases importantes e distintas: validação, 

implementação e caracterização. A etapa de validação consistiu em validar os métodos de 

determinação das energias de superfície dos sólidos e de determinação das tensões 

superficiais dos líquidos e suas componentes. A fase de implementação teve como objetivo 

não só implementar os métodos validados, como também verificar a aplicação dos 

resultados nos ensaios práticos de laboratório. A caracterização consistiu na determinação, 

através dos métodos validados e implementados, das componentes polar e dispersiva da 

tensão interfacial de polímeros aquosos. Além destas três etapas, foram ainda caracterizados 

inúmeros substratos (release liners e facestocks) para avaliar a molhagem dos polímeros 

nestes substratos. 

 Após este trabalho podem retirar-se algumas conclusões: verificou-se que os 

métodos utilizados são reprodutíveis e confiáveis; concluiu-se que o wetting envelope é 

uma ferramenta fiável na previsão da interação polímero/substrato relativamente à 

molhagem; determinaram-se as tensões interfaciais e suas componentes polar e dispersiva 

de onze polímeros aquosos; e caracterizaram-se vinte e três substratos, permitindo a criação 

de uma base de dados com as suas características. 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chavechavechavechave:::: polímeros, molhagem, adesão, caracterização. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

 The objective of this thesis is the characterization of aqueous polymers using 

interfacial tension measurements in order to understand the wetting phenomena observed 

in practical laboratory trials. The equipment used for the characterization of the polymers is 

OCA, Optical Contact Angle, from Dataphysics. 

 This work is divided in three important and different stages: validation, 

implementation and characterization. In the validation stage the methods for surface energy 

determination of solids and for interfacial tension determination of liquids and its 

components were validated. The implementation stage had the objective of, not only 

implement the validated methods, but also verify its application in the practical laboratory 

trials. The characterization consisted in the determination, through the validated and 

implemented methods, of the polar and dispersive components of the interfacial tension of 

aqueous polymers. Apart from these three stages, many substrates, mainly release liners and 

facestocks, were characterized to evaluate the wetting of the polymers in these substrates. 

 With this work some conclusions can be obtained: it was verified that the used 

methods are reproducible and reliable; it was concluded that the wetting envelope is a 

reliable tool to predict the interaction between polymer and substrate regarding to the 

wetting phenomena; the interfacial tensions and polar and dispersive components of eleven 

aqueous polymers were determined; and twenty-three substrates were characterized, 

allowing the creation of a database with their characteristics. 

 

KeyKeyKeyKey----words:words:words:words: polymers, wetting, adhesion, characterization. 
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Notação e GlossárioNotação e GlossárioNotação e GlossárioNotação e Glossário    
�� Coeficiente de variação da reprodutibilidade % 

�� Temperatura de transição vítrea °C 

�� Trabalho de adesão mN/m 

�� Desvio-padrão mN/m ou ° 

� Coeficiente de espalhamento mN/m 

�� Teor de sólidos % 

	 Volume mL ou µL 


 Velocidade µL/s 

� Viscosidade mPa.s 

� Massa volúmica g/cm3 

Letras gregasLetras gregasLetras gregasLetras gregas    

 Constante do sistema interfacial  

� Tensão superficial mN/m 

� Ângulo de contacto entre um líquido e um sólido ° 

� Diâmetro mm 

ÍndicesÍndicesÍndicesÍndices    

- Espécie dadora de eletrões  

+ Espécie aceitadora de eletrões  

AB Componente ácido/base da SFE  

d Componente dispersiva da SFE  

LW Componente Lifshitz-van der Waals da SFE  

p Componente polar da SFE  

pol Polímero  

Sylg Sylgard  

Lista de SiglasLista de SiglasLista de SiglasLista de Siglas 

AG Água  

BOPP Bi-axially Oriented Polypropylene  

CCD Charge-Coupled Device  

DEG Dietilenoglicol  

DIM Diiodometano  

DIN Deutsches Institut für Normung  

EG Etilenoglicol  
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EQS Equation of State  

EVAc Acetato de etilenovinilo  

HDMI Hexametileno diisocianato  

HEA Hidroxietilacrilatos  

HPA Hidroxipropilacrilatos  

IFT Interfacial Tension  

LCD Liquid Crystal Display  

OCA Optical Contact Angle  

OWRK Owens-Wendt-Rabel-Kaelble  

PET Polietileno tereftalato  

PP Polipropileno  

PS Poliestireno  

PSA Pressure Sensitive Adhesive  

PTFE Politetrafluoroetileno  

PVAc Acetato de polivinilo  

PVC Policloreto de vinilo  

SFE Surface Free Energy  
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1111 IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

1.11.11.11.1 Enquadramento e Apresentação do ProjetoEnquadramento e Apresentação do ProjetoEnquadramento e Apresentação do ProjetoEnquadramento e Apresentação do Projeto    

 Realizada em ambiente empresarial, esta dissertação surge da necessidade da 

empresa em compreender os fenómenos de molhagem observados em ensaios práticos de 

laboratório. O principal objetivo deste trabalho é a caracterização de polímeros aquosos 

através da medição das suas propriedades interfaciais. Uma vez que os polímeros 

caracterizados destinam-se à produção de PSAs (Pressure Sensitive Adhesives) usados na 

indústria Tape & Label (rótulos e etiquetas), surge assim também a necessidade de 

caracterizar alguns dos substratos onde são aplicados. 

 Este trabalho tem como objetivo a compreensão dos fenómenos que ocorrem na 

interface entre sólidos e líquidos, nomeadamente na medição da energia das superfícies e da 

tensão de líquidos (polímeros aquosos, neste caso). Neste estudo é também necessário o 

cálculo, usando equações encontradas na literatura, das componentes que constituem estas 

energias e tensões, o que ajuda a compreender a molhagem dos polímeros nos substratos. 

1.21.21.21.2 Apresentação da EmpresaApresentação da EmpresaApresentação da EmpresaApresentação da Empresa: H.B. Fuller: H.B. Fuller: H.B. Fuller: H.B. Fuller    

 “Our focus is clear. Perfecting adhesivesTM”. Este é o lema da H.B. Fuller, uma empresa 

multinacional com sede em Willow Lake, Estados Unidos, que há 125 anos está no topo do 

mercado de produção e comercialização de adesivos industriais. Tem fábricas em 34 países e 

comercializa adesivos para diversas aplicações, entre elas o packaging (embalagens), paper 

converting (manipulação de papel), graphic arts adhesives (adesivos para artes gráficas) e o 

wood working (manipulação de madeira). Mais recentemente está a começar a emergir no 

mercado dos produtos adesivos para aplicação automóvel (automotive adhesives products). 

No polo do Mindelo são produzidas todas as classes de produtos: adesivos de base aquosa, 

adesivos de base solvente, hot melt e polímeros. 

1.31.31.31.3 Contributos do TrabalhoContributos do TrabalhoContributos do TrabalhoContributos do Trabalho    

Para a H.B. Fuller, e mais precisamente para o departamento de polímeros, este 

trabalho teve duas importantes contribuições: a validação dos métodos utilizados para a 

determinação de tensões superficiais e interfaciais e a caracterização de polímeros aquosos e 

de substratos onde são aplicados. Exploraram-se as potencialidades do equipamento –

 OCA – como ferramenta direta na obtenção de resultados que permitem acelerar o 
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desenvolvimento de novos polímeros ou a melhoria dos existentes. Foi também possível 

criar uma correlação entre os resultados observados na aplicação destes polímeros em 

diferentes substratos e as suas propriedades interfaciais teóricas determinadas através do 

método validado. 

1.41.41.41.4 Organização da TeseOrganização da TeseOrganização da TeseOrganização da Tese    

Esta tese está dividida em quatro capítulos. Este primeiro capítulo apresenta uma 

breve introdução ao trabalho e ao local onde foi desenvolvido. No segundo capítulo 

descreve-se o contexto, o estado da arte e as bases teóricas do trabalho desenvolvido. O 

terceiro capítulo, “Descrição Técnica”, apresenta a explicação do trabalho desenvolvido e os 

resultados obtidos, desde as considerações iniciais à caracterização de substratos e 

polímeros, passando pela validação e implementação dos métodos utilizados. No quarto e 

último capítulo encontram-se as conclusões retiradas deste trabalho e as ações a 

desenvolver no futuro. 
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2.12.12.12.1 PolímerPolímerPolímerPolímerosososos    

 Polímeros, ou 

macromoléculas, são moléculas 

de grande dimensão e com 

elevados pesos moleculares 

compostas por unidades de 

dimensões menores, chamadas 

monómeros ou unidades 

repetitivas, ligadas entre si por 

ligações covalentes (Koutsos, 

2002). É esta forma estrutural 

em espécie de “corrente de elos” 

que confere aos polímeros as 

suas propriedades mecânicas 

características. O processo de 

ligação dos monómeros toma o 

nome de polimerização e as cadeias poliméricas resultantes têm normalmente 0,2 a 1 nm de 

comprimento, sendo constituídas por milhares de monómeros (Niklaus et al., 2006). 

 Os polímeros podem ser classificados de diversas formas tendo em conta várias 

características. Numa classificação primária, Shakhashiri (2012) divide os polímeros como 

sendo naturais ou sintéticos. São exemplos de polímeros naturais as proteínas, alguns 

amidos, a celulose e o látex. Na Figura 1 pode-se observar alguns tipos de polímeros, 

comummente designados por plásticos, que são produzidos comercialmente e em larga 

escala. Outra classificação surge de acordo com os monómeros constituintes nos polímeros: 

designam-se por homopolímeros aqueles que contém monómeros de um só tipo e co-

polímeros aos que têm diferentes unidades repetitivas (Koutsos, 2002). Existem quatro 

classes de materiais nas quais se podem dividir os materiais poliméricos: termoplásticos, 

termoendurecíveis, elastómeros e polímeros híbridos (Niklaus et al., 2006). Termoplásticos 

solidificam quando arrefecidos e têm a possibilidade de se fundirem e ser re-moldados; 

termoendurecíveis sofrem um processo de reticulação (cross-linking) para formarem uma 

rede tridimensional e, ao contrário dos termoplásticos, não podem ser fundidos ou re-

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 1 - Exemplos de polímeros e suas aplicações: (a) 

poliamida (“Parashop”); (b) politetrafluoroetileno, PTFE 

(“Petinsurance”); (c) poliestireno, PS (“Tecla”); (d) 

polietileno tereftalato, PET (“Funpar”); (e) policloreto de 

vinilo, PVC (“Discovery”); (f) polipropileno, PP (“Salva”) 
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moldados. Contudo, estes apresentam algum escoamento quando aquecidos pela primeira 

vez para criar o cross-linking. Chamam-se elastómeros aos materiais poliméricos com 

capacidade de sofrer elevadas deformações aplicando relativamente baixas tensões, sendo 

capazes de recuperar a sua forma inicial espontaneamente sem existir rutura. Polímeros 

híbridos são ligas ou misturas de polímeros das três classes anteriormente apresentadas e 

que possuem características bastante diferentes das dos seus componentes individuais. Um 

adesivo é um polímero que pode pertencer a qualquer uma destas classes. Koutsos (2002) 

apresenta ainda uma divisão dos polímeros de acordo com a sua configuração molecular 

como se pode observar na Figura 2. Um polímero de cadeia linear, (a), apresenta uma longa 

cadeia de monómeros; um polímero de cadeia ramificada, (b), possui ramificações ligadas 

covalentemente à cadeia principal e um polímero reticulado, (c), exibe várias cadeias de 

monómeros interligadas covalentemente através de ligações cruzadas. 

   
(a) (b) (c) 

 Figura 2 - Tipos de polímeros de acordo com a sua configuração molecular: (a) cadeia linear, 

(b) cadeia ramificada, (c) polímero reticulado (Koutsos, 2002) 

 Se for analisada a microestrutura dos polímeros é ainda possível dividi-los em dois 

tipos: amorfo e semi-cristalino, sendo que o que distingue estes dois tipos de polímeros é o 

facto de, nos primeiros, não existir qualquer ordem e estarem dispostos de forma aleatória 

enquanto no segundo existe alguma ordem (Koutsos, 2002), como se pode comprovar pela 

Figura 3. A cristalinidade é então uma forma de quantificar o quão ordenada é a estrutura 

molecular. O estado cristalino é um estado ordenado e regular das unidades estruturais de 

uma estrutura tridimensional repetitiva. O processo de cristalização nos polímeros é então 

um processo característico uma vez que um segmento não se consegue mover livremente e 

independente das moléculas vizinhas na estrutura. Por isso, alguns polímeros conseguem 

cristalizar, mas nunca completamente (daí a designação semi-cristalino) (Rosen, 2000). 
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(a) (b) 

Figura 3 - Microestrutura dos polímeros: (a) amorfa, (b) semi-cristalina (Koutsos, 2002) 

 Como referido anteriormente, muitos dos materiais poliméricos podem ser usados 

como adesivos devido às suas propriedades coesivas e à sua capacidade de aderir a uma 

grande variedade de substratos. A baixas temperaturas são materiais duros e quebradiços, 

sendo que, quando aquecidos, perdem alguma dessa dureza (Niklaus et al., 2006). Este 

fenómeno de mudança de um estado vitrificado para um estado borrachoso é designado por 

transição vítrea, sendo que a temperatura à qual esta transição ocorre é designada por 

temperatura de transição vítrea, ��. É também importante referir que todos os polímeros se 

deformam quando lhes é imposta uma carga, devido à sua viscoelasticidade. O grau de 

deformação depende da temperatura à qual ocorre e da sua duração. Diferentes polímeros 

apresentam diferentes graus de deformação e de recuperação dessa deformação (Niklaus et 

al., 2006). 

 Os materiais poliméricos têm infinitas aplicaçõesaplicaçõesaplicaçõesaplicações. Atualmente é possível afirmar que 

existem polímeros em todo o lado e nas mais variadas formas. Como se pode observar na 

Figura 4, as atuais aplicações para os materiais poliméricos são variadas e podem ser desde o 

simples saco de polietileno aos polímeros usados em Compact Disks (CDs) ou em 

calculadoras. Pensando numa escala menor, é de referir o uso de polímeros nos ecrãs de 

LCD’s (Liquid Crystal Displays), em filmes autocolantes ou em colas e resinas poliméricas. 
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Figura 4 - Exemplos de materiais poliméricos (“Media Commons”) 

2.22.22.22.2 AdesivosAdesivosAdesivosAdesivos    

 Outra das grandes aplicações dos polímeros é como adesivos. Para a organização 

americana Adhesive Sealant Council, a definição básica de adesivo é este ser “a material 

used for bonding that exhibits flow at the time of application” (isto é, um material usado 

como elemento de ligação que apresenta escoamento no momento de aplicação). Segundo 

Packer (1990), para um material ser considerado adesivo tem de cumprir os seguintes 

quatro requisitos: 

♦ Tem de molhar a superfície, isto é, deve fluir livremente pelas superfícies 

ocupando o lugar do ar ou contaminantes que lá existam; 

♦ Tem de aderir à superfície, no sentido em que, após fluir por toda a superfície, 

deve começar a aderir e manter a sua posição, ficando um pouco pegajoso; 

♦ Tem de desenvolver resistência, uma vez que o material aderente deve mudar a 

sua estrutura para se tornar mais rígido ou não-pegajoso mas mantendo a 

aderência inicial; 

♦ Tem de permanecer estável, para que fatores como o envelhecimento, as 

condições atmosféricas e outros não afetem as suas propriedades. 

 Para Packer (1990), Pocius & Campbell (2009) e UPM Raflatac (2006), os adesivos 

podem ser classificadosclassificadosclassificadosclassificados em três grupos: composição química, tipo de veículo e aplicação, 

sendo que estes têm ainda sub-divisões, como se pode observar na Figura 5. 
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Figura 5 - Classificação de adesivos nas várias classes e sub-classes 

 No grupo dos adesivos classificados quanto à sua composição químicacomposição químicacomposição químicacomposição química, os adesivos 

acrílicos são um tipo de polímero sintético pertencente à família das resinas termoplásticas 

e têm como principal característica possuírem uma forte e duradoura adesão a temperaturas 

moderadas. São polímeros bastante pegajosos e podem ser usados como pressure sensitive 

adhesives (adesivos sensíveis à pressão, PSAs) sem qualquer modificação. Têm natureza 

polar e, por isso, têm uma boa adesão a substratos polares, tais como vidro e nylon. Os 

adesivos à base de borracha tanto podem conter borracha natural como borracha sintética 

(de butadieno estireno, por exemplo). Este tipo de adesivos contém resinas que promovem a 

“pegajosidade” e outros aditivos, sendo que aderem melhor a substratos não-polares, tais 

como polietileno e polipropileno. Os epóxidos podem ser mono, di ou polifuncionais no que 

diz respeito a radicais reativos, sendo que cada um confere diferentes propriedades às 

resinas. As suas principais características são a sua baixa volatilidade, a sua vasta gama de 

possibilidades de formulação e a sua incapacidade de se ligar a materiais com baixa energia 

superficial. O componente-chave de um adesivo uretano é um isocianato. Os adesivos de 

poliuretanos podem apresentar uma formulação com um ou dois componentes. Os 

poliuretanos de dois componentes têm como base isocianatos e poliisocianatos que reagem 

com dióis ou polióis. Apesar do tolueno diisocianato ter sido dos mais usados no passado, as 

novas formulações usam componentes menos tóxicos tais como o hexametileno 

diisocianato (HDMI). Os uretanos com um componente são muito usados em betumes e 

selantes. Os principais atributos dos adesivos uretanos são a sua flexibilidade e a sua elevada 

CLASSIFICAÇÃO DOS ADESIVOS

Composição Química

Acrílicos
Borrachas
Epóxidos
Uretanos

Fenol-Formaldeído
Ureia-Formaldeído
Acetato de Vinilo

Tipo de Veículo

Base aquosa
Base solvente
Hot melts

Aplicação

Permanentes
Removíveis
Laváveis
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resistência ao impacto e à fadiga. Os adesivos de fenol-formaldeído são resinas quebradiças 

e podem apresentar-se sob a forma de pós, líquidos, pastas ou filmes. Os adesivos de fenol-

formaldeído mais usados são os nitrílicos com aplicações nas indústrias aeroespacial e 

automóvel. Os adesivos de ureia-formaldeído resultam de aldeídos condensados com 

resinas amínicas ou polímeros amínicos e são usados principalmente na produção de 

aglomerados. Quanto a adesivos de acetato de vinilo, existem dois que se destacam nesta 

categoria: o acetato de etilenovinilo (ethylene-vinyl acetate, EVAc) e o acetato de polivinilo 

(polyvinyl acetate, PVAc). O EVAc consiste numa cadeia de polietileno com grupos acetatos 

ligados a esta, sendo que, regra geral, contém 25 a 30% de grupos acetato de vinilo. A 

principal aplicação deste adesivo é em hot melts. A principal aplicação do PVAc é em 

madeiras e em embalagens sob a forma de emulsões. 

 Nos adesivos caracterizados pelo tipo de veícultipo de veícultipo de veícultipo de veículoooo encontram-se os adesivos de base 

aquosa, os adesivos de base solvente e os hot melts. Os adesivos de base aquosa têm água 

como veículo e os adesivos de base solvente têm solventes como veículo, sendo que ambos 

os veículos são evaporados na etapa de secagem do processo de aplicação do adesivo. Os hot 

melts são adesivos 100% sólidos, isentos de solventes. Estes possuem uma boa adesão a 

substratos húmidos, sendo que a sua principal limitação é a baixa resistência ao calor, uma 

vez que, quando aquecidos, estes fundem e perdem as suas propriedades. 

 Por fim, os adesivos podem ainda classificar-se quanto à sua aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação ou tipo de 

adesão. A esta classificação pertencem os adesivos permanentes (rótulos de embalagens, por 

exemplo), os adesivos removíveis (post it’s, por exemplo) e os adesivos laváveis 

(normalmente utilizados na rotulagem de embalagens reutilizáveis). 

2.32.32.32.3 PSAs AcrílicosPSAs AcrílicosPSAs AcrílicosPSAs Acrílicos    

 PSAs são materiais frequentemente utilizados 

como adesivos uma vez que têm a capacidade de 

formar ligações com a superfície a partir da 

aplicação de uma baixa pressão de contacto (Pocius 

& Campbell, 2009). Os PSAs têm de ter a capacidade 

de: 

♦ Formar ligações com pouca ou nenhuma 

pressão aplicada; 

♦ Serem pegajosos de forma permanente 

e forte no estado seco à temperatura ambiente; 

Figura 6 - Aplicação dos PSAs em 

adesivos médicos 
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♦ Não necessitarem de ser ativados com solventes, água ou calor; 

♦ Terem força coesiva suficiente para não deixarem resíduos visíveis quando 

removidos. 

 Os PSAs acrílicos mais usados são ainda de base solvente, uma vez que ainda não 

foram encontradas soluções em base aquosa ou em hot melt que apresentem as mesmas 

propriedades que os de base solvente. As principais aplicações deste tipo de adesivo são em 

fitas, rótulos, filmes protetores e decorativos e adesivos médicos (como se pode ver na 

Figura 6), entre outros (Czech & Wesolowska, 2007). De forma a poder cumprir os requisitos 

destas aplicações, os PSAs têm um conjunto de características e propriedades específicas, 

desde a força necessária para o remover (chamada peel strenght), uma completa ausência de 

defeitos e uma incapacidade de se curvar/deformar (Jin et al., 2009). Além destas, os PSAs 

são particularmente atraentes devido à sua transparência, à sua ausência de cor, à sua 

incapacidade de envelhecer por radiação solar e à sua resistência à oxidação (Jin et al., 

2009). As suas propriedades adesivas prendem-se ainda com a sua resistência à remoção a 

180° e com uma pegajosidade apropriada. Porém, os PSAs têm como principal desvantagem 

a sua baixa resistência a plastificantes (Czech & Wesolowska, 2007). 

 A produçãoproduçãoproduçãoprodução de PSAs baseia-se numa reação de polimerização em emulsão, sendo 

necessários, segundo Benedek (2004), monómeros-base, promotores de pegajosidade 

(tackifiers), plastificantes, reticulantes (crosslinkers), agentes neutralizadores, tensioativos, 

espessantes, anti-espumantes e conservantes. Quanto aos monómeros-base, uma vez que o 

foco está em PSAs acrílicos, têm de ser monómeros acrílicos, metacrílicos ou ácidos acrílicos, 

uma vez que estes definem a natureza do PSA. Os monómeros mais utilizados são os 

acrilatos de metilo, etilo e butilo, o ácido 2-etil-hexanóico e o metil-metacrilato, uma vez 

que estes possuem uma boa pegajosidade e uma boa flexibilidade estrutural, permitindo o 

controlo da �� (Benedek, 2004). Os promotores de pegajosidade têm como principal objetivo 

aumentar a resistência à remoção e a pegajosidade do adesivo e têm como requisitos serem 

compatíveis com os polímeros-base, terem um baixo peso molecular e uma alta ��, sendo 

que não devem ultrapassar os 30% (m/m) do PSA. Normalmente usam-se resinas poliméricas 

para este efeito. Os plastificantes são compostos com baixo peso molecular e que servem 

para promover o deslizamento ou escoamento do PSA, baixando a sua ��. Usualmente 

representam 2 a 5% (m/m) do PSA e são usados ésteres (ftalatos e adipatos) para este 

objetivo (Benedek, 2004). Os reticulantes promovem as reações de reticulação com o 

objetivo de inibir a mobilidade das moléculas poliméricas formando ligações químicas entre 

as cadeias de PSA, o que faz aumentar o peso molecular do polímero e impede ainda a 
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posterior fusão do polímero (Jin et al., 2009). Os mais usados são os hidroxipropilacrilatos 

(HPA) e os hidroxietilacrilatos (HEA), bem como os carbonatos de amónio e zircónio. 

Agentes neutralizadores usam-se para neutralizar o pH da mistura, sendo que são 

adicionados numa fase inicial da formulação para garantir a sua compatibilidade. Os 

neutralizadores mais usados são o hidróxido de amónio e o hidróxido de potássio. Para 

promover a estabilidade da mistura e para baixar a tensão superficial são usados 

tensioativos, tais como sulfossuccinatos e dióis acetilénicos, servindo assim como agentes de 

molhagem. Os espessantes são usados para mudar a reologia da mistura e aumentar a sua 

viscosidade, devendo ser usados na menor quantidade possível. Os mais usuais são os 

poliuretanos ou polipropilenos em água ou glicóis, sendo também usados co-polímeros 

acrílicos. Os anti-espumantes usam-se para reduzir a quantidade de espuma na mistura 

durante a sua formulação e processamento. Este composto nunca pode reagir com nenhum 

dos polímeros-base e a quantidade adicionada não deve ultrapassar os 0,5% (m/m), sendo 

normalmente usados siloxanos organomodificados e óleos minerais. Os conservantes têm 

como principal objetivo o controlo dos microorganismos presentes, sendo os compostos 

mais utilizados os formaldeídos, os fenóis (estes dois já menos utilizados devido a restrições 

ambientais) e o benzoato de sódio (Benedek, 2004). 

2.42.42.42.4 Mecanismos de AdesãoMecanismos de AdesãoMecanismos de AdesãoMecanismos de Adesão    

 Existem várias teorias para explicar o fenómeno de adesão. 

 O acoplamento (acoplamento (acoplamento (acoplamento (interlockinginterlockinginterlockinginterlocking) mecânico) mecânico) mecânico) mecânico é um mecanismo de adesão introduzido 

por MacBain e Hopkins em 1925 e defende que a adesão intrínseca advém da interligação 

mecânica do adesivo às irregularidades da superfície aderente, como é possível ver na 

Figura 7 (Awaja et al., 2009; Baldan, 2012). De acordo com esta teoria, quanto mais irregular 

e quantos mais defeitos a superfície tiver, mais forte é o mecanismo de adesão. 

 

Figura 7 - Acoplamento mecânico do adesivo (a laranja) na superfície do substrato (a azul) 

(Awaja et al., 2009) 
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Contudo, para que a adesão seja suficientemente forte, o adesivo tem não só de ter a 

capacidade de molhar o substrato como também possuir a reologia adequada para penetrar 

os seus poros e irregularidades num intervalo de tempo específico (Maeva et al., 2004). 

 Por outro lado, para Baldan (2012), a teoria da adsorçãoadsorçãoadsorçãoadsorção é o mecanismo melhor 

aceite e defende que os materiais aderem entre si devido a forças interatómicas e 

intermoleculares entre os átomos e moléculas das superfícies do adesivo e do substrato. 

Estas forças incluem ligações secundárias (forças de van der Waals e pontes de hidrogénio) e 

ligações primárias1 (covalentes, iónicas, metálicas e interações ácido-base). Esta teoria, 

também designada por teoria termodinâmicatermodinâmicatermodinâmicatermodinâmica, será melhor desenvolvida no sub-capítulo 

2.5 Caracterização de Adesivos. 

 A teoria difusional difusional difusional difusional ((((ou interdifusionalou interdifusionalou interdifusionalou interdifusional)))) foi introduzida por Voyutski em 1963. Este 

afirma que a adesão surge como resultado da interdifusão de macromoléculas na interface 

dos dois materiais poliméricos, como se pode observar na Figura 8. A adesão surge assim da 

mútua penetração entre adesivo e substrato (Onusseit et al., 2012). 

 

Figura 8 - Teoria difusional: (a) interdifusão do adesivo, (b) moléculas de substrato 

Segundo esta teoria, o substrato e o adesivo têm de ser ambos materiais poliméricos, 

mutuamente miscíveis e compatíveis (Baldan, 2012). A interdifusão está dependente de 

vários parâmetros, nomeadamente a pressão, o tempo de contacto, a temperatura, o 

tamanho das moléculas e a solubilidade entre ambos (Onusseit et al., 2012). 

 A teoria eletrostáticaeletrostáticaeletrostáticaeletrostática da adesão surgiu em 1945 através de Deryaguin e defende que 

as forças de adesão entre adesivo e aderente são aplicadas por contacto ou transferência de 

potenciais elétricos. Esta transferência de potenciais provoca o aparecimento de uma dupla 

                                                      
1 A classificação das ligações como primárias ou secundárias advém da força dessa mesma ligação. 

Uma ligação secundária não ultrapassa os 50 kJ/mol e uma ligação primária é da ordem dos 100 a 

1 000 kJ/mol (Onusseit et al., 2012).  
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camada elétrica na fronteira adesivo/aderente e um consequente aparecimento de forças 

atrativas de Coulomb entre os dois componentes (Onusseit et al., 2012). 

 Qualquer que seja o mecanismo de adesão, esta implica o aparecimento de uma 

interface, seja qual for a sua natureza. Contudo, para Marshall et al. (2010), são dois os 

requisitos para a criação de uma boa superfície interfacial, sendo eles uma superfície limpa e 

uma baixa rugosidade (este último contradiz a teoria do acoplamento mecânico, segundo a 

qual a rugosidade é uma condição necessária para a ligação interfacial).  

2.52.52.52.5 Métodos de Caracterização de AdesivosMétodos de Caracterização de AdesivosMétodos de Caracterização de AdesivosMétodos de Caracterização de Adesivos    

 Uma propriedade-chave dos adesivos é, precisamente, a sua capacidade de adesão. A 

adesãoadesãoadesãoadesão é um parâmetro termodinâmico que quantifica a interação interatómica e 

intermolecular entre duas superfícies e engloba a química das superfícies, a física, a reologia, 

a química e a física dos polímeros e a análise de fraturas (Awaja et al., 2009). Por outro lado, 

a coesão representa a capacidade de um material permanecer unido pela sua atração 

intermolecular. Contudo, é importante realçar que a ciência da adesão engloba não só a 

formação da adesão mas também a caracterização da interface adesiva, a quebra dessa 

mesma interface e a análise da falha da interface (Marshall et al., 2010). 

 A teoria termodinâmica, referida no sub-capítulo anterior, baseia-se nos conceitos de 

tensão superficial (�), no caso de líquidos, e de energia livre de superfície, no caso de sólidos 
(Baldan, 2012). A energia livre de superfície (Surface Free Energy, SFE) é então definida 

como o excesso de energia associado à existência de uma superfície e é expressa por 

unidade de área. Este valor é impossível de medir diretamente, porém pode ser estimado 

através da medição de ângulos de contacto de líquidos, �, com diferentes polaridades (Adão 

et al., 1999). A relação entre o ângulo de contacto e a tensão superficial do líquido é 

traduzida pela equação de Young: 

 �� = ��� + �� cos� (2.1) 

em que �� é a SFE da superfície sólida, ��� é a energia da interface sólido-líquido, �� é a 
tensão superficial do líquido e	� é o ângulo de contacto entre a superfície sólida e o líquido, 
como se pode ver na Figura 9. Esta equação surgiu em 1855 e considera um líquido com 

tensão superficial conhecida assente numa superfície simples, lisa, homogénea, não 

deformada e isotrópica (Awaja et al., 2009).  
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Figura 9 - Representação das variáveis presentes na equação de Young 

 Esta teoria termodinâmica considera ainda que a força de adesão, traduzida 

numericamente pelo trabalho de adesão, ��, é dada pela equação 2.2 (Awaja et al., 2009). 
 �� = �� + �� − ��� (2.2) 

Relacionando esta equação com a anterior, torna-se então possível colocar o trabalho de 

adesão como função de grandezas mensuráveis, denominada equação de Young-Dupré: 

 �� = ���1 + cos �� (2.3) 

Apesar de ser possível determinar, com alguma facilidade, os valores de �� e �, é impossível 

determinar ���, pelo que é necessário usar equações/modelos aproximados para determinar 

a energia da interface sólido-líquido. Estes modelos não só se baseiam nas grandezas 

mensuráveis (tensão superficial do líquido e ângulo de contacto entre líquido e sólido) como 

também se baseiam no tipo de interações à superfície (Sharma & Rao, 2002). 

 A teoria de FowkesFowkesFowkesFowkes surgiu em 1962 e divide a SFE em duas componentes: uma 

componente dispersiva e uma componente polar. A componente dispersiva engloba as 

forças de orientação (Keesom-van der Waals), as forças de indução (Debye-van der Waals), 

as forças de Lifshitz-van der Waals e as forças dispersivas (London-van der Waals). A 

componente polar engloba as pontes de hidrogénio (Awaja et al., 2009). Assim, a tensão 

superficial total do composto i, �������, é dada pela equação 2.4. 
 ������� = ��� + ��� (2.4) 

em que ��� é a componente dispersiva e ��� é a componente polar, ambas do composto i. 
Assim, Fowkes definiu a SFE como sendo a média geométrica das componentes dispersivas 

do líquido e do sólido, dando origem à equação de Fowkes: 

 ��� = �� + �� − 2������� (2.5) 

Como se pode verificar, quando se pretende calcular a SFE de sólidos, a equação de Fowkes 

apenas considera a componente dispersiva do sistema (Awaja et al., 2009).  
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 Com o objetivo de colmatar esta lacuna na teoria de Fowkes, foi apresentado um 

modelo por Owens, Wendt, Rabel e Kaelble (OWRK)Owens, Wendt, Rabel e Kaelble (OWRK)Owens, Wendt, Rabel e Kaelble (OWRK)Owens, Wendt, Rabel e Kaelble (OWRK) que usa a média geométrica para 

combinar tanto a componente dispersiva como a polar, dando origem à equação de OWRK 

(Awaja et al., 2009): 

 ��� = �� + �� − 2������� − 2������� (2.6) 

Devido à existência do termo polar, o número mínimo de líquidos (com tensão superficial 

conhecida) necessários para determinar a SFE de um sólido passa a dois. 

 Por oposição à teoria de OWRK, WuWuWuWu apresentou um modelo que considera também 

as componentes polar e dispersiva, mas usa a média harmónica em vez da geométrica, 

dando origem à equação de Wu (Awaja et al., 2009): 

 ��� = �� + �� − 4������
��� + ��� −

4������
��� + ��� (2.7) 

 Existem ainda teorias que não classificam os padrões como polares ou dispersivos 

mas sim devido à sua interação ácido-base. A teoria ácido-base, apresentada por van Ossvan Ossvan Ossvan Oss, , , , 

Chaudhury e GoodChaudhury e GoodChaudhury e GoodChaudhury e Good tem como objetivo relacionar as componentes da tensão superficial com 

a sua natureza química. Assim, as duas componentes da tensão superficial são as interações 

ácido-base, dadas por ����, e as interações de Lifshitz-van der Waals, dadas por ����. As 
primeiras compreendem as interações polares tais como pontes de hidrogénio, e as últimas 

as interações não-polares (Awaja et al., 2009). Neste caso, a tensão superficial total do 

composto i é dada por: 
 ������� = ���� + ���� (2.8) 

 A componente ácido-base da tensão superficial tem em conta a definição de ácido de 

Lewis2. Assim, esta componente ácido-base é complementar e resulta de uma combinação 

das contribuições das espécies dadora de eletrões, ���, e das espécies aceitadoras de eletrões, 
���, (Awaja et al., 2009; Baldan, 2012), de acordo com a seguinte relação: 

 ���� = 2������� (2.9) 

 Após estas considerações é possível definir a equação de van Oss, Chaudhury e Good 

como sendo: 

 ��� = �� + �� − 2��������� − 2������� − 2������� (2.10) 

                                                      

2 Para Lewis, um ácido é uma espécie química capaz de aceitar eletrões (Sharma & Rao, 2002). 
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Neste caso, e por oposição às teorias anteriormente apresentadas, são necessários três 

líquidos (com tensão superficial conhecida) para a determinação da SFE do sólido, sendo que 

dois deles devem ser polares (Awaja et al., 2009). 

 Por fim, outra teoria existente para a determinação da SFE é a teoria da equação de equação de equação de equação de 

estadoestadoestadoestado    (Equation of State, EQSEQSEQSEQS), baseada na equação de Young (Awaja et al., 2009). Esta 

teoria foi apresentada por Neumann e baseia-se na consideração de que existe uma relação 

entre a SFE do sólido, a tensão superficial do líquido e a energia da interface sólido-líquido 

(Zenkiewicz, 2007) através de uma equação de estado: 

  ����, ��, ��� = 0 (2.11) 

 Newmann expressa então a SFE segundo a seguinte equação: 

 ��� = �� + �� − 2#����$1 − %��� − ���&' (2.12) 

em que % é uma constante do sistema interfacial. A principal vantagem deste método é que 

apenas um líquido (com tensão superficial conhecida) é necessário para determinar a SFE do 

sólido. 

 Qualquer uma das equações das teorias apresentadas pode ser combinada com a 

equação de Young para ficar expressa em ordem às grandezas mensuráveis. Estas 

combinações encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 - Equações para determinação das componentes da SFE segundo as várias teorias 

Teoria Equação combinada com a Eq. de Young 

Fowkes ���1 + cos�� = 2������� 
OWRK ���1 + cos�� = 2������� + 2������� 
Wu ���1 + cos�� = 4������

��� + ��� +
4������
��� + ��� 

van Oss, Chaudhury e Good ���1 + cos�� = 2��������� + 2������� + 2������� 
Equação de Estado ���1 + cos�� = 2#����$1 − %��� − ���&' 

 Usando as equações da Tabela 1 torna-se possível determinar as componentes da SFE 

do sólido em estudo usando as equações (2.4) ou (2.8), consoante a teoria utilizada. 

2.62.62.62.6 Molhagem, Critério de Molhagem e MolhabilidadeMolhagem, Critério de Molhagem e MolhabilidadeMolhagem, Critério de Molhagem e MolhabilidadeMolhagem, Critério de Molhagem e Molhabilidade    

 Para um adesivo molhar a superfície do aderente é necessário que esta tenha uma 

energia superficial superior à soma da energia superficial do adesivo com a energia 
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interfacial, de modo a que a molhagem seja rápida e crie ligações fortes. Se um contacto 

próximo entre o adesivo e o aderente for alcançado criar-se-á uma ligação entre os átomos 

das duas superfícies, dando origem à molhagemmolhagemmolhagemmolhagem    (Baldan, 2012). Matematicamente, para 

que ocorra molhagem do líquido no sólido é necessário que: 

 �� � �� � ��� (2.13) 

 Na Figura 10, adaptada de Krüss (2012), pode-se ver os vários graus de molhabilidade 

possíveis. Assim torna-se possível afirmar que a medição do ângulo de contacto que um 

líquido faz em contacto com um sólido é a medida da molhabilidade desse líquido no sólido 

referido. Por vezes, a medição do ângulo de contacto pode levar à conclusão da existência de 

histerese. Chama-se histeresehisteresehisteresehisterese à diferença entre o ângulo de avanço (advancing angle), o 

maior ângulo medido entre a gota de líquido e a superfície do sólido, e o ângulo de recuo 

(receding angle), sendo este o menor ângulo medido (Marmur, 2006). 

 O coeficiente de espalhamentocoeficiente de espalhamentocoeficiente de espalhamentocoeficiente de espalhamento (ou energia de espalhamento), �, é então a variação 

de energia, por unidade de área, provocada pelo espalhamento do líquido no sólido, sendo 

dado por: 

 � � �� � �� � ��� (2.14) 

O valor deste coeficiente pode ainda ser utilizado como critério de molhagemcritério de molhagemcritério de molhagemcritério de molhagem: se o valor de 

� for positivo significa que o líquido irá espalhar completamente na superfície do sólido; se � 

for negativo é porque existirá espalhamento parcial, isto é, a energia livre total é minimizada 

através da minimização da área ocupada pelo líquido, resultando num ângulo de contacto 

maior que zero (Baldan, 2012; van Giessen et al., 1997).  

 Uma ferramenta gráfica e que permite identificar claramente se um líquido molha, 

ou não, um sólido é o chamado wetting envelopewetting envelopewetting envelopewetting envelope (envelope de molhagem). O wetting 

envelope, como se pode ver na Figura 11, é um gráfico que representa as componentes da 

SFE: componente polar vs componente dispersiva (Janssen et al., 2006). Assim, todos os 
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Figura 10 - Molhabilidade de um sólido e os diferentes ângulos de contacto 
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líquidos cujas componentes dispersiva e polar se encontram dentro do wetting envelope são 

capazes de molhar o sólido. 

 

Figura 11 - Exemplo de um wetting envelope, componente polar vs componente dispersiva 

 Um fator que influencia fortemente a molhagem é o tratamento superficial dos tratamento superficial dos tratamento superficial dos tratamento superficial dos 

substratossubstratossubstratossubstratos. Segundo Awaja et al. (2009), estes tratamentos superficiais têm como principal 

objetivo alterar as propriedades da superfície de modo a obter as características desejadas 

da sua aplicação. Os tratamentos químicosquímicosquímicosquímicos visam a criação de novos grupos funcionais na 

interface entre os dois materiais, aumentando a polaridade do substrato. Solventes como 

tolueno ou xileno têm vindo a ser usados como pré-tratamento das superfícies para 

aumentar a adesão de polímeros, através das mudanças moleculares provocadas. Outro 

tratamento usado é o plasmaplasmaplasmaplasma. Este tratamento é uma forma muito eficaz de aumentar 

algumas propriedades superficiais de polímeros que apenas um tratamento superficial de 

curta duração permite atingir. Este tratamento permite ainda a modificação das 

propriedades superficiais sem mudar as propriedades globais do substrato. É ainda comum 

um tratamento de descarga de coronacoronacoronacorona. Este, à semelhança do tratamento com plasma, 

introduz grupos polares oxigenados na superfície, aumentando a sua energia livre e a sua 

força de adesão. 

2.72.72.72.7 Métodos de Teste das Características de AdesivosMétodos de Teste das Características de AdesivosMétodos de Teste das Características de AdesivosMétodos de Teste das Características de Adesivos    

 Existem vários métodos de medir diretamente a adesão de um polímero. Testes de 

esgarre, de arranque (peel) e de raspagem são métodos destrutivos de medir a força 

necessária para quebrar ou arrancar as superfícies da interface (Awaja et al., 2009).  
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 Os testes de peelpeelpeelpeel são usados não de forma 

qualitativa mas de forma quantitativa. Este teste consiste 

na colocação de uma tira de adesivo com 25 mm de 

largura na superfície da amostra a testar e aplica-se 

pressão usando um cilindro de borracha com uma força 

definida e de forma repetitiva. Após este passo aguarda-se 

10 minutos ou 24 horas até realizar o teste, consoante o 

tipo de ensaio desejado. Depois remove-se o adesivo a 

uma velocidade constante e avalia-se o estado da 

superfície (Figura 12) (Awaja et al., 2009; UPM Raflatac, 

2006). A remoção do adesivo pode ser feita a 90 ou 180°, 

consoante o tipo de ensaio que se pretende. Este teste é 

particularmente útil para testar adesivos removíveis. 

 Os testes de esgarreesgarreesgarreesgarre (Figura 13) são semelhantes aos testes de peel, mas são sempre 

efetuados a 180° e são mais quantitativos. Tal como nos testes de peel, uma superfície é 

separada da outra a uma velocidade constante, medindo-se a força necessária até que haja 

uma quebra da adesão entre ambas (Awaja et al., 2009). 

 

 Outro teste normalmente usado em adesivos é o teste de cisalhamentocisalhamentocisalhamentocisalhamento (shearshearshearshear). Este 

teste, como se pode ver na Figura 14, consiste em colocar uma tira de adesivo com 25 mm 

de largura numa superfície vertical, sendo que neste é suspenso um peso de 1 kg e é medido 

o tempo necessário para remover o adesivo da superfície (UPM Raflatac, 2006). 

Figura 13 - Teste de esgarre realizado num 

dinamómetro (“Testometric”) 

Figura 12 - Esquema do teste 

de peel a 90° (Awaja et al., 

2009) 
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 O teste de pegajosidadepegajosidadepegajosidadepegajosidade serve para descrever a adesão inicial do adesivo. O valor da 

pegajosidade é a força necessária para separar um material com adesivo do seu substrato 

após um tempo de contacto muito pequeno. Como se pode verificar pela Figura 15, uma tira 

de adesivo com 25 mm de largura é enrolada de forma a fazer um arco. Este arco entra em 

contacto com a superfície e é removido imediatamente, sendo a velocidade média destes 

ensaios 300 mm/min (UPM Raflatac, 2006).  

 
Figura 15 - Teste de pegajosidade (“Admet”) 

Figura 14 - Fotografia de um Shear Tester 
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3333 Descrição TécnicaDescrição TécnicaDescrição TécnicaDescrição Técnica    

3.13.13.13.1 Equipamento UtilizadoEquipamento UtilizadoEquipamento UtilizadoEquipamento Utilizado    

 O equipamento utilizado foi 

um Optical Contact Angle System 

OCA20, da Dataphysics, equipado 

com uma câmara de vídeo com um 

dispositivo de carga acoplada 

(Charge-Coupled Device, CCD) com 

uma resolução de 768 × 576 pixéis e 

com uma unidade de doseamento 

eletrónico (Figura 16). O software 

utilizado foi o SCA20, também da 

Dataphysics, sendo que este 

apresenta a capacidade de controlar o 

sistema de doseamento eletrónico, a possibilidade de fazer a medição de ângulo de contacto 

estático ou dinâmico usando o método da gota séssil (ou pousada), permite calcular a tensão 

interfacial e superficial a partir dos contornos de gotas pendentes e sésseis e também o 

cálculo da energia livre de superfície de sólidos e as suas componentes usando as teorias 

disponíveis na literatura (Wu, OWRK, etc.).  

 Outro equipamento utilizado foi um aplicador automático, de marca Citenco 

(Figura 17-a). Este equipamento consiste em duas partes: um motor (Figura 17-b) e uma 

Figura 16 - Fotografia do equipamento e computador 

com o software usado 

Figura 17 - Fotografia do espalhador automático utilizado: (a) visão global do 

equipamento; (b) motor; (c) plataforma de espalhamento; (d) barras 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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plataforma onde é espalhado o filme (Figura 17-c). A gramagem aplicada em cada filme é 

definida pela barra utilizada (de 2 g/m2 a 60 g/m2, Figura 17-d) e a velocidade de aplicação 

varia entre 1 e 10, sendo 1 a velocidade mínima. A velocidade real de aplicação depende da 

espessura do substrato e das propriedades do polímero (viscosidade, teor de sólidos, etc.). 

Como aproximação, a velocidade mínima corresponde a aproximadamente 0,02 m/s e a 

velocidade máxima a 0,22 m/s. 

3.23.23.23.2 Afinação da Técnica de OperaçãoAfinação da Técnica de OperaçãoAfinação da Técnica de OperaçãoAfinação da Técnica de Operação    

 Numa fase inicial do trabalho experimental foi necessário afinar e definir técnicas 

que seriam usadas no resto do trabalho, nomeadamente o ajuste à forma da gota (elipse, 

tangente, etc.). O software utilizado permite três ajustes: método da tangente, ajuste por 

Laplace-Young e ajuste por elipse, sendo este último o método recomendado pelo 

fornecedor do equipamento. Quando se trata de medições de ângulo de contacto estático os 

métodos permitem obter resultados semelhantes. O problema reside nas medições 

dinâmicas e na dificuldade dos métodos em se adaptarem à forma de uma gota que está em 

avanço ou recuo. Na Figura 18 podem-se observar exemplos dos problemas obtidos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 18 - Imagens do ajuste do software à forma da gota: (a) ajuste por elipse; (b) ajuste 

pela tangente 

 Como se pode verificar, o ajuste em ambos os casos não é adequado. No caso do 

ajuste por elipse, (a), esta não está a usar as extremidades da gota como referencial para 

definir a sua forma; no caso do ajuste pela tangente, (b), por vezes este calcula a tangente no 

ponto errado, tornando-se pouco fiável. Além disso, tanto o método de Laplace-Young como 

o ajuste pela tangente não calculam alguns dos parâmetros relacionados com a gota, tais 

como o seu volume e o erro associado à medição do ângulo de contacto ponto a ponto. Após 
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a afinação da técnica do operador o método da elipse foi seleccionado para o ajuste à gota 

por ser capaz de se ajustar bem à forma (mesmo com baixos volumes, ver Figura 19) e por 

ter a capacidade de calcular os restantes parâmetros definidos anteriormente. 

 

Figura 19 - Imagem do ajuste do software à forma da gota pelo método da elipse 

3.33.33.33.3 Escolha de LíquidosEscolha de LíquidosEscolha de LíquidosEscolha de Líquidos----PadrãoPadrãoPadrãoPadrão    

 Para a determinação da SFE de sólidos é necessário o uso de líquidos-padrão. Dois é o 

número mínimo de líquidos-padrão necessários para esta determinação mas o uso de três 

líquidos-padrão confere uma maior precisão ao resultado. Uma vez que se está a considerar 

que a superfície em estudo terá uma componente polar e outra dispersiva, faz sentido que 

um dos líquidos-padrão seja maioritariamente dispersivo, que outro seja maioritariamente 

polar e que o terceiro apresente propriedades intermédias. Após a consulta de bibliografia 

diversa, verificou-se que o diiodometano (DIM, ������ = 50,8 mN/m, �� = 50,8 mN/m) é muito 

usado como líquido-padrão por ser um líquido completamente dispersivo. Verificou-se 

também que o etilenoglicol (EG, ������ = 47,7 mN/m, �� = 30,9 mN/m) é comummente usado 

como líquido dito “intermédio” e a água (AG, ������ = 72,8 mN/m, �� = 21,8 mN/m) é usada 

como líquido maioritariamente polar. Contudo, como muitos dos substratos que serão 

caracterizados têm tratamento superficial para aumentar a sua polaridade (corona, chama, 

etc.) a água, devido à sua polaridade, reage com esse tratamento, não podendo ser usada 

como líquido-padrão. Por isso foi escolhido o dietilenoglicol (DEG, ������ = 45,2 mN/m, 

�� = 35,9 mN/m) para substituir a água como terceiro líquido-padrão. 

3.43.43.43.4 Validação dos MéValidação dos MéValidação dos MéValidação dos Métodostodostodostodos    

 Para se ter confiança nos resultados a obter na caracterização dos polímeros aquosos 

e dos substratos é necessário validar os métodos para a obtenção desses mesmo resultados e 
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estudar ainda a sua reprodutibilidade. A validação das componentes polar e dispersiva da 

tensão superficial de líquidos a partir do ângulo de contacto num sólido e a validação da 

energia livre de superfície foram executadas usando normas alemãs do Instituto Alemão de 

Normalização (Deutsches Institut für Normung, DIN) enquanto que a validação da tensão 

superficial de líquidos usando o método da gota pendente e a validação do ângulo de 

contacto dinâmico foram executadas de acordo com procedimentos estabelecidos pelo 

operador. A reprodutibilidade dos métodos foi determinada através da realização destas 

validações em três dias diferentes. 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Energia livre de superfícieEnergia livre de superfícieEnergia livre de superfícieEnergia livre de superfície    

 Foi usada a norma DIN 55660-2 para esta validação. O substrato usado nesta 

caracterização foi um BOPP (Bi-axially Oriented Polypropylene) com tratamento superficial 

de corona em ambas as faces e com 12 µm de espessura. Para a determinação da energia 

livre de superfície mediram-se os ângulos de contacto estáticos de três líquidos-padrão no 

substrato: DEG, EG e DIM. Para cada um deles realizaram-se pelo menos dez ensaios e foram 

considerados cinco ensaios concordantes. Para o tratamento dos dados usou-se um ajuste 

elíptico à forma da gota. No caso do DEG e do EG foram doseadas gotas com 4,00 µL de 

volume a uma velocidade de 1,00 µL/s e no caso do DIM foram doseadas gotas com 1,75 µL 

de volume à mesma velocidade. Os líquidos-padrão foram doseados usando seringas 

Hamilton Gastight #1 750 com 0,50 ± 0,01 mL de capacidade e agulhas Hamilton com 

0,52 mm de diâmetro externo e 0,26 mm de diâmetro interno3. A execução experimental 

seguida foi a indicada na norma. O valor obtido para os ângulos de contacto, �, de cada 
líquido-padrão, em cada dia de ensaio, encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos, em cada dia, na medição de 

ângulos de contacto estáticos dos líquidos-padrão no substrato em estudo 

 �	
� (°) �
� (°) �	� (°) 
1º Dia 34,23 ± 0,24 29,84 ± 0,93 50,78 ± 0,44 

2º Dia 33,61 ± 0,75 32,40 ± 0,54 50,62 ± 0,38 

3º Dia 30,66 ± 0,62 29,51 ± 0,96 51,23 ± 0,39 

 Um dos critérios de validação dos resultados obtidos estabelecidos na norma é o 

desvio-padrão da medição dos ângulos de contacto estáticos não exceder 1 °, o que se 

verificou em todas as medições consideradas. 

                                                      
3 No doseamento de líquidos-padrão usou-se sempre este tipo de agulha e de seringa. 
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 Com os dados da Tabela 2 e recorrendo à ferramenta “SE Calculation Window” do 

software associado ao equipamento foi possível calcular a SFE do substrato, �����, e as suas 
componentes polar e dispersiva,	������  e ������ , respetivamente, para cada um dos dias (ver 

Tabela 3) usando o modelo de OWRK. Os valores obtidos para a SFE deste substrato estão de 

acordo com os valores da literatura (Wolf, 2010). 

 A reprodutibilidade do método foi avaliada através do cálculo do coeficiente de 

variação da reprodutibilidade, ��, que indica qual a variação dos resultados ao longo dos três 
dias. O cálculo deste coeficiente implica o cálculo do desvio-padrão, ��, e ambos podem ser 

calculados usando as equações (3.1) e (3.2). 

 �� = �∑ ��� − �̅�� ! " − 1  (3.1) 

em que " é o número de dias em que se realizaram os ensaios; �� é o valor obtido, em cada 

dia, da variável da qual se está a avaliar a reprodutibilidade, e �̅ é a média aritmética dos 

valores obtidos nos " dias de ensaios. Neste caso, � é a SFE do substrato em cada dia e " 
toma o valor de 3. 

 �� = ���̅ × 100% (3.2) 

 O valor obtido para o indicador de reprodutibilidade encontra-se na Tabela 3. 

Tabela 3 - SFE total e componentes polar e dispersiva obtidas em cada dia para o substrato 

em estudo e valor obtido para o indicador da reprodutibilidade da determinação da SFE 

 '()** (mN/m) '()**+  (mN/m) '()**,  (mN/m) -. (mN/m) /. 
1º Dia 40,86 ± 0,41 32,84 ± 0,25 8,02 ± 0,33 

0,45 1,09% 2º Dia 40,50 ± 0,30 33,13 ± 0,21 7,38 ± 0,21 

3º Dia 41,39 ± 0,39 32,86 ± 0,22 8,52 ± 0,33 

 Definiu-se um valor máximo admissível para o �0� de 10% com base em análises de 

reprodutibilidade anteriormente efetuadas na empresa, por isso o valor obtido foi 

considerado aceitável. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Tensão superficial de líquidos usando o método da gota pendenteTensão superficial de líquidos usando o método da gota pendenteTensão superficial de líquidos usando o método da gota pendenteTensão superficial de líquidos usando o método da gota pendente    

 A validação do método para determinação da tensão superficial de líquidos seguiu 

um procedimento estabelecido pelo operador com base nas normas conhecidas. A tensão 

interfacial foi determinada para um polímero PSA acrílico, designado por “Acrílica B”, 

usando o método da gota pendente e realizando vinte ensaios, dos quais foram considerados 

os cinco ensaios concordantes. Foram doseadas gotas com 11,50 µL de volume a uma 
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velocidade de 1,00 µL/s. Neste doseamento usaram-se seringas Braun Injekt®-F Luer Lock 

com 1,00 ± 0,01 mL de capacidade e agulhas Nordson com 1,65 mm de diâmetro externo e 

1,36 mm de diâmetro interno4. A tensão superficial obtida para o polímero, ����, em cada um 

dos três dias de ensaio, usando um ajuste de Laplace-Young, encontra-se na Tabela 4. Para 

esta validação estabeleceu-se como critério de aceitação do resultado o desvio-padrão da 

tensão superficial não exceder 1% em cada dia, o que se verificou sempre. 

 A análise da reprodutibilidade do método consistiu no cálculo do indicador 

previamente referido usando as equações (3.1) e (3.2). Neste caso, a variável � da equação 
(3.2) é a tensão interfacial (Interfacial Tension, IFT) do polímero em cada dia. O valor do 

indicador para esta validação encontra-se na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na determinação 

da IFT do adesivo em estudo e valor obtido para o indicador de reprodutibilidade 

 ',12 (mN/m) -. (mN/m) /. 
1º Dia 28,06 ± 0,00 

0,01 0,03% 2º Dia 28,07 ± 0,01 

3º Dia 28,08 ± 0,00 

 O valor obtido foi considerado muito satisfatório tendo em conta o método validado. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Componentes polar e dispersiva da tensão superficial de líquidosComponentes polar e dispersiva da tensão superficial de líquidosComponentes polar e dispersiva da tensão superficial de líquidosComponentes polar e dispersiva da tensão superficial de líquidos    

 Foi usada a norma DIN 55660-5 para esta validação. A determinação da IFT do 

polímero “Acrílica B” foi realizada usando o método da gota pendente, tendo-se efetuado 

pelo menos dez ensaios dos quais apenas os cinco ensaios concordantes foram considerados. 

A IFT foi determinada para gotas com um volume de 11,00 µL doseado a uma velocidade de 

0,25 µL/s. A IFT média determinada em cada dia de ensaio encontra-se na Tabela 6. Para o 

cálculo das componentes polar e dispersiva do polímero é necessário determinar primeiro a 

SFE de um padrão sólido, �34�5, completamente dispersivo. O padrão utilizado foi o 

Sylgard® 184 (Dow Corning)5. Para a determinação da SFE deste sólido usou-se um 

procedimento diferente do descrito no ponto 3.4.1., uma vez que, aquando da primeira 

validação deste método, a norma DIN 55660-2 ainda não tinha sido rececionada. Assim, os 

líquidos-padrão foram doseados diretamente sobre a superfície sólida, sendo a agulha 

retirada após o final do doseamento. Os líquidos-padrão utilizados foram AG, EG e DIM, 

                                                      
4 Na medição de tensões interfaciais usaram-se sempre este tipo de agulhas e seringas. 
5 O processo de preparação deste padrão encontra-se descrito no Anexo 1. 
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sendo que foram doseadas gotas com 8,00 µL de volume a 0,25 µL/s. Os ângulos de contacto 

estáticos obtidos para cada um dos líquidos-padrão, bem como o ângulo de contacto do 

polímero nesse mesmo sólido, ����, encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na medição de 

ângulos de contacto estáticos no padrão dispersivo - gota formada em baixo, na superfície 

do Sylgard 

 �6� (°) �
� (°) �	� (°) �,12 (°) 
1º Dia 117,56 ± 0,13 104,43 ± 0,43 82,09 ± 0,24 73,38 ± 0,48 

2º Dia 118,82 ± 0,15 104,19 ± 0,13 81,78 ± 0,43 73,04 ± 0,45 

3º Dia 118,82 ± 0,14 103,15 ± 0,34 82,25 ± 0,21 72,34 ± 0,36 

 Com os dados da Tabela 5 e recorrendo ao software acoplado ao equipamento foi 

possível determinar a SFE do Sylgard. Após esta determinação, e usando a ferramenta 

“SFT Analysis Window” do mesmo software, foi possível determinar as componentes polar e 

dispersiva do polímero. Estes resultados encontram-se na Tabela 6. Para esta validação a 

norma estabelece como critério de aceitação dos resultados o desvio-padrão da medição dos 

ângulos de contacto estáticos não exceder 1 °, o que se verificou sempre. 

 A análise da reprodutibilidade deste método consistiu, mais uma vez, no cálculo do 

indicador anteriormente referido usando as equações (3.1) e (3.2). Neste caso, a variável � da 
equação (3.2) é a componente dispersiva do polímero, obtida em cada dia. O valor de cada 

um dos indicadores para esta validação encontra-se na Tabela 6. 

Tabela 6 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na medição da 

IFT do polímero, valores obtidos para as componentes polar e dispersiva deste mesmo 

polímero bem como a SFE obtida para o padrão dispersivo e valor obtido do indicador de 

reprodutibilidade - gota formada em baixo, na superfície do Sylgard 

 '7829 (mN/m) ',12 (mN/m) ',12+  (mN/m) ',12,  (mN/m) -. (mN/m) /. 
1º Dia 19,99 ± 0,11 27,02 ± 0,02 15,12 ± 0,19 11,90 ± 0,19 

0,18 1,20% 2º Dia 20,17 ± 0,19 27,11 ± 0,03 15,20 ± 0,18 11,91 ± 0,18 

3º Dia 19,97 ± 0,10 26,97 ± 0,05 15,47 ± 0,15 11,50 ± 0,16 

 O valor obtido foi considerado muito positivo. 

 Após a receção da norma DIN 55660-2 e a verificação das diferenças face ao método 

usado, decidiu-se validar novamente este método. Além da mudança da técnica de operação 

utilizada, substituiu-se a água por dietilenoglicol como líquido-padrão. As principais 

diferenças desta nova validação residem no método de medição (a gota é formada na ponta 
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da agulha e depois pousada na superfície do Sylgard), na mudança do líquido-padrão e nos 

volumes e velocidades de injeção (4,00 µL a 1,00 µL/s para o EG e DEG, 1,75 µL a 1,00 µL/s 

para o DIM). Os resultados obtidos nesta nova validação encontram-se nas Tabelas 7 e 8. 

Tabela 7 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na medição de 

ângulos de contacto estáticos no padrão dispersivo - gota formada em cima, segundo DIN 

55660-2 

 �	
� (°) �
� (°) �	� (°) �,12 (°) 
1º Dia 98,90 ± 0,14 102,77 ± 0,15 92,47 ± 0,36 71,74 ± 0,23 

2º Dia 100,68 ± 0,22 103,87 ± 0,06 92,57 ± 0,28 73,15 ± 0,12 

3º Dia 99,65 ± 0,17 103,28 ± 0,16 93,77 ± 0,17 70,79 ± 0,36 

Tabela 8 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na medição da 

IFT do polímero, valores obtidos para as componentes polar e dispersiva deste mesmo 

polímero bem como a SFE obtida para o padrão dispersivo e valor obtido para o indicador de 

reprodutibilidade - gota formada em cima, segundo DIN 55660-2 

 '7829 (mN/m) ',12 (mN/m) ',12+  (mN/m) ',12,  (mN/m) -. (mN/m) /. 
1º Dia 15,98 ± 0,15 

27,03 ± 0,036 

19,72 ± 0,12 7,31 ± 0,13 

0,90 4,55% 2º Dia 15,95 ± 0,11 19,05 ± 0,07 7,98 ± 0,08 

3º Dia 15,48 ± 0,07 20,84 ± 0,19 6,19 ± 0,19 

 Como se pode verificar, a mudança do método refletiu-se num decréscimo da SFE do 

Sylgard. Esta diminuição deve-se ao aumento do ângulo de contacto do DIM. Isto é explicado 

pelo facto de este líquido-padrão só começar a interagir com o Sylgard aproximadamente 

16 segundos após o seu doseamento, por isso neste novo método de medição de ângulos de 

contacto não se considera essa interação. A variação da SFE refletiu-se numa variação das 

componentes polar e dispersiva do polímero. O coeficiente de variação da reprodutibilidade 

aumentou relativamente ao método anterior. Contudo, deve-se ter em conta que este 

coeficiente de variação resulta da acumulação dos coeficientes de variação anteriores, uma 

vez que a determinação das componentes polar e dispersiva da IFT implica a determinação 

da SFE de um sólido e da IFT de um polímero. 

                                                      
6 Uma vez que a medição da IFT foi entretanto validada e se obteve uma boa reprodutibilidade, 

considerou-se, para esta nova validação, o valor médio da IFT medida durante a primeira validação. 
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 Ângulo de contacto dinâmicoÂngulo de contacto dinâmicoÂngulo de contacto dinâmicoÂngulo de contacto dinâmico    

 A validação do método para determinação do ângulo de contacto dinâmico seguiu 

um procedimento estabelecido pelo operador com base nas normas conhecidas. O ângulo de 

contacto na etapa de injeção7 (advancing stage) foi determinado para o polímero 

“Acrílica B”, no substrato BOPP, com tratamento superficial de corona em ambas as faces e 

com 12 µm de espessura, realizando dez ensaios, dos quais foram considerados os cinco 

ensaios concordantes. Na etapa de injeção dosearam-se 4,00 µL a 1,50 µL/s e na etapa de 

retração (receding stage) retiraram-se 3,00 µL a 1,50 µL/s. O ângulo de contacto obtido para 

o polímero, em cada um dos três dias de ensaio, encontra-se na Tabela 9. 

 A análise da reprodutibilidade deste método consistiu no cálculo do indicador 

anteriormente referido usando as equações (3.1) e (3.2). Neste caso, a variável � da equação 
(3.2) é o ângulo de contacto do polímero na advancing stage, obtido em cada dia. O valor do 

indicador para esta validação encontra-se na Tabela 9. 

Tabela 9 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos em cada dia na medição do 

ângulo de contacto na advancing stage 

 �,12 (°) -. (°) /. 
1º Dia 50,92 ± 2,32 

0,90 1,80% 2º Dia 49,80 ± 2,86 

3º Dia 49,14 ± 2,21 

 O valor obtido foi considerado muito positivo tendo em conta as condições de 

doseamento (velocidades e volumes). 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 Wetting envelopeWetting envelopeWetting envelopeWetting envelope    e correlação com a aplicaçãoe correlação com a aplicaçãoe correlação com a aplicaçãoe correlação com a aplicação    laboratoriallaboratoriallaboratoriallaboratorial    

 Neste ponto não se fez propriamente uma validação mas antes tentou-se verificar se 

existe concordância entre os resultados obtidos no OCA e a aplicação laboratorial do 

polímero no substrato. Com os dados obtidos nos sub-subcapítulos 3.4.1 e 3.4.3 foi possível 

representar o wetting envelope do BOPP usado onde se colocou o polímero tendo em conta 

as suas componentes polar e dispersiva, como se pode ver na Figura 19. 

                                                      
7 A escolha da medição do ângulo de contacto nesta etapa deveu-se ao tipo de polímero e ao facto de 

ser aplicado industrialmente a altas velocidades. 
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Figura 20 - Wetting envelope do BOPP usado na validação dos métodos e coordenadas do 

polímero “Acrílica B” 

 Para obter o lab drawdown procedeu-se ao espalhamento deste polímero em 

amostras de BOPP usando diferentes velocidades de aplicação e diferentes gramagens de 

polímero. O principal objetivo desta aplicação é verificar se surgem defeitos (olhos de peixe, 

retração, etc.) nos filmes e tentar determinar, no caso de aparecerem estes defeitos, a partir 

de que gramagens e/ou velocidades aparecem, isto é, quando o wetting envelope da 

Figura 20 deixa de ser válido. Na Tabela 10 encontram-se as condições dos ensaios realizados. 

Tabela 10 - Condições de aplicação do polímero “Acrílica B” no BOPP, para cada ensaio 

Gramagem do Aplicador :;,2<=;çã1 
2 g/m2 (seco) 

Máxima, nº 10 (≈0,22 m/s) 

Mínima, nº 1 (≈0,02 m/s) 

3 g/m2 (seco) 
Máxima, nº 10 (≈0,22 m/s) 

Mínima, nº 1 (≈0,02 m/s) 

6 g/m2 (seco) 
Máxima, nº 10 (≈0,22 m/s) 

Mínima, nº 1 (≈0,02 m/s) 

13 g/m2 (seco) 
Máxima, nº 10 (≈0,22 m/s) 

Mínima, nº 1 (≈0,02 m/s) 

26 g/m2 (seco) 
Máxima, nº 10 (≈0,22 m/s) 

Mínima, nº 1 (≈0,02 m/s) 
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 Obtiveram-se filmes livres de defeitos em todos os casos, mesmo para baixas 

gramagens (2 g/m2, seco) à velocidade máxima de aplicação admitida no equipamento, o 

que comprova os resultados esquematizados na Figura 19. 

3.53.53.53.5 Estudo de Polímeros AquososEstudo de Polímeros AquososEstudo de Polímeros AquososEstudo de Polímeros Aquosos    

 O estudo de polímeros aquosos desenvolveu-se segundo duas fases. Numa primeira 

fase, a implementação do método, foram determinadas as IFT e componentes polar e 

dispersiva de cinco polímeros aquosos. Com os dados de cada um destes polímeros foi 

possível prever qual o seu comportamento quando aplicados sobre alguns substratos 

(também caracterizados através da determinação da SFE e das componentes polar e 

dispersiva) usando o wetting envelope. Para verificar se este método é fiável, realizaram-se 

ensaios laboratoriais (espalhamento de filmes sobre substratos). Na segunda fase foram 

caracterizados outros polímeros e substratos. 

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Determinação da IFT Determinação da IFT Determinação da IFT Determinação da IFT de polímeros de polímeros de polímeros de polímeros e suas componentese suas componentese suas componentese suas componentes    polar e dispersivapolar e dispersivapolar e dispersivapolar e dispersiva    

 Para a fase de implementação foram selecionados cinco polímeros aquosos tratados 

como amostras cegas e denominadas por Polímero A, B, C, D e E. Foram determinadas 

algumas propriedades dessas amostras, nomeadamente o seu @A, a sua viscosidade, B, o seu 
teor de sólidos, CD, e a sua massa volúmica, E. Esta última é necessária para os ensaios no 

OCA, as restantes são usadas para verificar a conformidade das amostras de acordo com as 

propriedades previstas. No Anexo 2 encontram-se os valores dessas mesmas propriedades. A 

IFT de cada uma das amostras foi determinada usando o procedimento descrito no sub-

subcapítulo 3.4.2. e as condições apresentadas na Tabela 11, estando os resultados obtidos 

na Tabela 14.  

Tabela 11 - Condições sob as quais decorreram os ensaios para a determinação da IFT das 

amostras A a E 

Amostra Seringa Utilizada Agulha Utilizada 05��� (µL) F� GHçã� 
(µL/s) 

Número 
de Ensaios 

Polímero A 

Braun Injekt®-F 
Luer Lock 

(0 = 1,00 ± 0,01 mL)    

Nordson 
(IHJ�H� � = 1,65 mL, 
I� �H� � = 1,36 mL) 

11,50 

1,00 10 

Polímero B 12,00 

Polímero C 12,00 

Polímero D 12,00 

Polímero E 12,50 
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 Para a determinação das componentes polar e dispersiva das amostras usou-se um 

procedimento semelhante ao descrito no sub-subcapítulo 3.4.3 com as condições de ensaio 

descritas na Tabela 12, tendo sido obtidos os ângulos de contacto apresentados na Tabela 13. 

Tabela 12 - Condições dos ensaios para a determinação das componentes polar e dispersiva 

das amostras A a E 

Líquido-Padrão/ 
Amostra Seringa Utilizada Agulha Utilizada 05��� (µL) 

F� GHçã� 
(µL/s) 

Número 
de Ensaios 

DIM Hamilton 
Gastight #1 750 

(0 = 0,50 ± 0,01 mL) 

Hamilton 
(IHJ�H� � = 0,52 mL, 
I� �H� � = 0,26 mL) 

1,75 

1,00 10 

EG 

4,00 

DEG 

Polímero A 

Braun Injekt®-F 
Luer Lock 

(0 = 1,00 ± 0,01 mL)    

DoTest 
(IHJ�H� � = 0,88 mL, 
I� �H� � = 0,60 mL) 

Polímero B 

Polímero C 

Polímero D 

Polímero E 

Tabela 13 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição de ângulos de 

contacto estáticos no Sylgard – amostras A a E 

Líquido-Padrão/ 
Amostra 

� (°) 

DEG  96,59 ± 0,20 

EG 101,41 ± 0,12 

DIM 89,97 ± 0,22 

Polímero A 71,79 ± 0,21 

Polímero B 71,94 ± 0,24 

Polímero C 69,87 ± 0,26 

Polímero D 72,48 ± 0,22 

Polímero E 79,88 ± 0,28 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 13 foi possível, em primeira instância, 

determinar a SFE do Sylgard (�34�5 = 16,95 ± 0,09 mN/m, �34�5
�     = 16,95 ± 0,09 mN/m) e, 

usando também os resultados da mesma tabela , determinar as componentes polar e 

dispersiva de cada uma das amostras, apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição da IFT das 

amostras A a E e valores obtidos para as componentes polar e dispersiva destas mesmas 

amostras 

Amostra ',12 (mN/m) ',12
+  (mN/m) ',12

,  (mN/m) 

Polímero A 28,98 ± 0,03 21,34 ± 0,17 7,64 ± 0,17 

Polímero B 28,87 ± 0,10 21,10 ± 0,22 7,77 ± 0,25 

Polímero C 29,01 ± 0,03 22,43 ± 0,19 6,58 ± 0,19 

Polímero D 28,53 ± 0,03 20,32 ± 0,16 8,21 ± 0,17 

Polímero E 29,55 ± 0,15 17,80 ± 0,25 11,75 ± 0,29 

 Tendo em conta os resultados apresentados na Tabela 14 pode-se verificar que a 

amostra com menor componente polar é o Polímero C, pelo que se prevê que esta seja a 

amostra que melhor molhará os substratos. Usando o mesmo raciocínio, espera-se que o 

Polímero E apresente defeitos no espalhamento em substratos e dificuldade de molhagem. 

De entre os restantes, as suas componentes são bastante semelhantes, apesar de se 

esperarem melhores resultados com as amostras de menor componente polar. 

 Na segunda fase foram caracterizadas seis amostras designadas por Polímero F a 

Polímero K. À semelhança das amostras anteriores, foram determinadas algumas das suas 

propriedades, as quais se apresentam no Anexo 2. Foi determinada a IFT de cada uma das 

amostras e depois as suas componentes polar e dispersiva. A IFT de cada uma das amostras 

foi determinada usando as condições apresentadas na Tabela 15 e seguindo o procedimento 

descrito no sub-subcapítulo 3.4.2. Os resultados obtidos estão presentes na Tabela 20.  

Tabela 15 - Condições sob as quais decorreram os ensaios para a determinação da IFT das 

amostras F a K 

Amostra Seringa Utilizada Agulha Utilizada 05��� (µL) 
F� GHçã� 
(µL/s) 

Número 
de Ensaios 

Polímero F 

Braun Injekt®-F 
Luer Lock 

(0 = 1,00 ± 0,01 mL)    

Nordson 
(IHJ�H� � = 1,65 mL, 
I� �H� � = 1,36 mL) 

12,50 

1,00 10 

Polímero G 13,50 

Polímero H 12,50 

Polímero I 12,00 

Polímero J 11,00 

Polímero K 11,00 

 As condições de ensaio para a determinação das componentes polar e dispersiva das 

amostras F a I estão descritas na Tabela 16, tendo sido obtidos os ângulos de contacto 

apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 16 - Condições dos ensaios para a determinação das componentes polar e dispersiva 

das amostras F a I 

Líquido-Padrão/ 
Amostra 

Seringa Utilizada Agulha Utilizada 05��� (µL) 
F� GHçã� 
(µL/s) 

Número 
de Ensaios 

DIM Hamilton 
Gastight #1 750 

(0 = 0,50 ± 0,01 mL) 

Hamilton 
(IHJ�H� � = 0,52 mL, 
I� �H� � = 0,26 mL) 

1,75 

1,00 10 

EG 

4,00 

DEG 

Polímero F 

Braun Injekt®-F 
Luer Lock 

(0 = 1,00 ± 0,01 mL)    

DoTest 
(IHJ�H� � = 0,88 mL, 
I� �H� � = 0,60 mL) Polímero H 

Polímero G Nordson 
(IHJ�H� � = 1,65 mL, 
I� �H� � = 1,36 mL) Polímero I 

Tabela 17 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição de ângulos de 

contacto estáticos no padrão dispersivo – amostras F a I 

Líquido-Padrão/ 
Amostra 

� (°) 

DEG  98,01 ± 0,18 

EG 100,98 ± 0,11 

DIM 91,62 ± 0,46 

Polímero F 81,86 ± 0,28 

Polímero G 84,69 ± 0,42 

Polímero H 73,60 ± 0,20 

Polímero I 81,12 ± 0,71 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 17 foi possível, em primeira instância, 

determinar a SFE do Sylgard (�34�5 = 16,30 ± 0,19 mN/m, �34�5
�     = 16,30 ± 0,18 mN/m) e, 

usando também os resultados dessa mesma tabela, determinar as componentes polar e 

dispersiva das amostras F a I, apresentadas na Tabela 20. 

 As condições de ensaio para a determinação das componentes polar e dispersiva das 

amostras J e K estão descritas na Tabela 18, tendo sido obtidos os ângulos de contacto 

apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 18 - Condições dos ensaios para a determinação das componentes polar e dispersiva 

das amostras J e K 

Líquido-Padrão/ 
Amostra 

Seringa Utilizada Agulha Utilizada 05��� (µL) 
F� GHçã� 
(µL/s) 

Número 
de Ensaios 

DIM Hamilton 
Gastight #1 750 

(0 = 0,50 ± 0,01 mL) 

Hamilton 
(IHJ�H� � = 0,52 mL, 
I� �H� � = 0,26 mL) 

1,75 

1,00 10 

EG 

4,00 
DEG 

Polímero J Braun Injekt®-F 
Luer Lock 

(0 = 1,00 ± 0,01 mL)    

DoTest 
(IHJ�H� � = 0,88 mL, 
I� �H� � = 0,60 mL) Polímero K 

Tabela 19 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição de ângulos de 

contacto estáticos no padrão dispersivo – amostras J e K 

Líquido-Padrão/ 
Amostra 

� (°) 

DEG  96,21 ± 0,13 

EG 99,91 ± 0,11 

DIM 90,09 ± 0,59 

Polímero J 65,65 ± 0,25 

Polímero K 72,75 ± 0,24 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 19 foi possível, em primeira instância, 

determinar a SFE do Sylgard (�34�5 = 16,90 ± 0,25 mN/m, �34�5
�     = 16,90 ± 0,23 mN/m) e, 

usando também os resultados da Tabela 19, determinar as componentes polar e dispersiva 

das amostras J e K, apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição da IFT das 

amostras F a K e valores obtidos para as componentes polar e dispersiva destas mesmas 

amostras 

Amostra ',12 (mN/m) ',12
+  (mN/m) ',12

,  (mN/m) 

Polímero F 31,87 ± 0,09 20,30 ± 0,31 11,57 ± 0,33 

Polímero G 33,34 ± 0,06 20,35 ± 0,37 12,99 ± 0,37 

Polímero H 29,44 ± 0,02 21,86 ± 0,28 7,58 ± 0,28 

Polímero I 26,63 ± 0,03 17,94 ± 0,44 11,69 ± 0,44 

Polímero J 26,25 ± 0,04 20,33 ± 0,33 5,92 ± 0,33 

Polímero K 28,20 ± 0,04 19,78 ± 0,32 8,42 ± 0,32 
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3.5.23.5.23.5.23.5.2 Caracterização de substratosCaracterização de substratosCaracterização de substratosCaracterização de substratos    

 Foram analisados substratos onde os polímeros estudados são aplicados. A indicação 

da face analisada de cada substrato e outras informações adicionais encontra-se no Anexo 3. 

Foi determinada a SFE de todos os substratos de acordo com o procedimento e condições 

descritos no sub-subcapítulo 3.4.1, tendo-se obtido os ângulos de contacto e SFE 

apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Valor médio dos cinco ensaios concordantes obtidos na medição de ângulos de 

contacto estáticos nos substratos e SFE obtida e as suas componentes calculadas para cada 

um destes substratos 

Substrato �	
� (°) �
� (°) �	� (°) ' (mN/m) '+ (mN/m) ', (mN/m) 

LDPE 70,16 ± 0,21 77,12 ± 0,32 56,21 ± 0,09 30,92 ± 0,06 30,75 ± 0,05 0,17 ± 0,03 

PP#1 62,50 ± 0,15 68,91 ± 0,24 52,17 ± 0,40 33,06 ± 0,23 33,05 ± 0,23 0,01 ± 0,01 

PP#2 50,46 ± 0,88 47,72 ± 0,78 62,39 ± 0,70 34,22 ± 0,58 27,17 ± 0,40 7,04 ± 0,42 

BOPP 30,66 ± 0,62 29,51 ± 0,96 51,23 ± 0,39 42,70 ± 0,39 33,58 ± 0,22 9,12 ± 0,33 

OPP 51,38 ± 0,94 58,25 ± 0,80 59,98 ± 0,78 31,23 ± 0,54 28,58 ± 0,45 2,65 ± 0,29 

PET#1 37,46 ± 0,26 48,83 ± 0,39 27,53 ± 0,62 45,49 ± 0,24  45,21 ± 0,24 0,28 ± 0,04 

PET#2 33,96 ± 0,81 39,18 ± 0,63 38,34 ± 0,45 43,33 ± 0,27 40,43 ± 0,22 2,90 ± 0,16 

PET#3 42,13 ± 0,38 47,88 ± 0,70 45,05 ± 0,46 39,14 ± 0,30 36,98 ± 0,25 2,16 ± 0,17 

PET#4 62,36 ± 0,22 70,18 ± 0,15 52,66 ± 0,31 32,78 ± 0,18 32,77 ± 0,18 0,00 ± 0,00 

Glassine#18 88,40 ± 0,16 91,08 ± 0,24 87,42 ± 0,39 18,15 ± 0,18 17,90 ± 0,16 0,25 ± 0,08 

Glassine#2 90,68 ± 0,30 93,89 ± 0,57 92,37 ± 0,32 16,34 ± 0,16 16,00 ± 0,12 0,35 ± 0,11 

Glassine#3 87,86 ± 0,17 91,53 ± 0,23 89,13 ± 0,74 17,65 ± 0,32 17,10 ± 0,29 0,55 ± 0,14 

Glassine#4 89,57 ± 0,39 93,89 ± 0,38 90,94 ± 0,21 16,82 ± 0,11 16,56 ± 0,08 0,26 ± 0,08 

Glassine#5 89,57 ± 0,39 93,89 ± 0,38 90,94 ± 0,21 16,82 ± 0,11 16,56 ± 0,08 0,26 ± 0,08 

 

  

                                                      
8 Glassine é um papel fino e denso, geralmente amarelo, transparente ou semi-transparente, 

altamente resistente à passagem de ar. 
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Tabela 21 (continuação) 

Substrato �	
� (°) �
� (°) �	� (°) ' (mN/m) '+ (mN/m) ', (mN/m) 

Release#19 87,15 ± 0,24 91,80 ± 0,17 83,95 ± 0,65 19,34 ± 0,29 19,34 ± 0,27 0,00 ± 0,10 

Release#2 50,06 ± 0,45 58,03 ± 0,30 47,45 ± 0,76 36,31 ± 0,42 35,67 ± 0,42 0,64 ± 0,09 

Release#3 89,12 ± 0,29 96,17 ± 0,50 91,86 ± 0,17 16,35 ± 0,11 16,21 ± 0,07 0,14 ± 0,08 

Release#4 88,94 ± 0,16 94,04 ± 0,24 90,70 ± 0,11 16,90 ± 0,07 16,66 ± 0,04 0,24 ± 0,05 

Release#5 86,10 ± 0,25 91,80 ± 0,26 85,18 ± 0,23 18,88 ± 0,11 18,88 ± 0,10 0,00 ± 0,08 

Release#6 88,66 ± 0,41 96,35 ± 0,36 91,15 ± 0,69 16,54 ± 0,30 16,54 ± 0,27 0,00 ± 0,13 

Release#7 92,63 ± 0,35 96,30 ± 0,40 92,22 ± 0,27 16,06 ± 0,13 16,06 ± 0,10 0,00 ± 0,08 

Release#8 89,19 ± 0,29 93,90 ± 0,17 89,24 ± 0,40 17,25 ± 0,18 17,22 ± 0,16 0,04 ± 0,07 

Release#9 86,65 ± 0,35 91,64 ± 0,22 85,34 ± 0,45 18,80 ± 0,20 18,80 ± 0,19 0,00 ± 0,08 

 Relativamente ao cálculo da SFE dos substratos foi usado o método de Wu para 

substratos com SFE inferior a 21 mN/m e o método de OWRK para os restantes. 

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Wetting envelopesWetting envelopesWetting envelopesWetting envelopes    e aplicação laboratoriale aplicação laboratoriale aplicação laboratoriale aplicação laboratorial    

 Para a fase de implementação do método foram escolhidos quatro facestocks (PET#1, 

LDPE, BOPP e PP#2) e dois release liners (Glassine#1 e Release#2), caracterizados com o 

objetivo de obter os seus wetting envelopes de modo a verificar se estes polímeros 

apresentariam problemas de molhagem. Combinando a informação contida nas Tabelas 14 e 

21 foi então possível representar graficamente os wetting envelopes para esses substratos. 

Nestes wetting envelopes foram introduzidas as amostras A a E (Figuras 21 a 26). Para cada 

wetting envelope representaram-se duas curvas: 0 ° e 30 °. A curva dos 0 ° representa a 

linha de espalhamento total e a curva dos 30 ° representa a linha a partir da qual se 

considera boa molhagem.  

                                                      
9 Release liner é um papel com um tratamento superficial numa das faces que permita a remoção 

posterior de um adesivo que nele é colocado. 
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Figura 21 - Wetting envelope do PET#1 e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 

 

Figura 22 - Wetting envelope do LDPE e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 

 

Figura 23 - Wetting envelope do BOPP e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 

 

Figura 24 - Wetting envelope do PP#2 e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 
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Figura 25 - Wetting envelope do Glassine#1 e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 

 

Figura 26 - Wetting envelope do Release#2 e 

localização das amostras A a E comparativamente 

a este substrato 

 Pela observação das Figuras 21 a 26 prevê-se que o PET#1, o BOPP e o PP#2 não 

deverão apresentar quaisquer problemas de molhagem, uma vez que as cinco amostras se 

encontram dentro da curva dos 0 ° (espalhamento completo) dos seus wetting envelopes. 

No Glassine#1 espera-se grandes problemas de molhagem dos polímeros, uma vez que estes 

se encontram bastante afastados do wetting envelope. No caso do LDPE e do Release#2 

existe a possibilidade de algumas amostras molharem nos substratos, uma vez que se 

encontram sobre a linha dos 30 ° dos wetting envelopes. 

 Para verificar se estas conclusões são aplicadas na prática, procedeu-se ao 

espalhamento dos polímeros nos substratos, usando o equipamento previamente 

apresentado (3.1 Equipamento Utilizado), barras de diferentes gramagens (13, 21 e 52 g/m2) 

e a diferentes velocidades (velocidade-padrão, número 6, aproximadamente 0,12 m/s, e 

velocidade máxima, número 10, aproximadamente 0,22 m/s). Estas aplicações laboratoriais 

têm como objetivo verificar se existem condições-limite de gramagem e velocidade de 

aplicação a partir das quais surgem defeitos nos filmes de polímero.  

 Nas Tabelas 22 e 24 a 28 encontram-se os resultados destes espalhamentos e nas 

Figuras 27 a 34 apresentam-se fotografias dos filmes obtidos. Os filmes obtidos foram 

categorizados de acordo com uma destas seguintes classificações: filme sem defeitos, filme 

contínuo mas com defeitos não associados à molhagem (grumos, ar, etc.), filme contínuo 

com defeitos de molhagem (olhos de peixe, retração) ou filme descontínuo/inexistência de 

molhagem. 

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)

Componente Dispersiva (mN/m)Componente Dispersiva (mN/m)Componente Dispersiva (mN/m)Componente Dispersiva (mN/m)

Polímero A Polímero B Polímero C Polímero D Polímero E

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)
C
om

p
on

en
te
 P
ol
ar
 (
m
N
/m

)

Componente. Dispersiva (mN/m)Componente. Dispersiva (mN/m)Componente. Dispersiva (mN/m)Componente. Dispersiva (mN/m)

Polímero A Polímero B Polímero C Polímero D Polímero E

30° 
 

0° 

30° 
 

0° 



Estudo e Caracterização de PolEstudo e Caracterização de PolEstudo e Caracterização de PolEstudo e Caracterização de Polímeros Aquosos através de Métodos Otimizados de Medição de Tensões Interfaciaisímeros Aquosos através de Métodos Otimizados de Medição de Tensões Interfaciaisímeros Aquosos através de Métodos Otimizados de Medição de Tensões Interfaciaisímeros Aquosos através de Métodos Otimizados de Medição de Tensões Interfaciais    

3 | Descrição Técnica3 | Descrição Técnica3 | Descrição Técnica3 | Descrição Técnica    39393939 

Tabela 22 – Resultados dos ensaios de espalhamento das 

amostras no PET#1 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o     

A       

B       

C       

D       

E       
 

 

Figura 27 - Fotografia 

representativa dos resultados 

obtidos da aplicação das várias 

amostras no PET#1 

Tabela 23 - Esquema de cores e siglas usado na apresentação dos resultados dos ensaios de 

espalhamento 

    Filme sem defeitos OPOPOPOP    Olhos de Peixe 

    
Filme com defeitos não associados à molhagem (grumos, veios, 
ar) 

RBRBRBRB    Retração nas Bordas 

    
Filme contínuo com defeitos de molhagem (olhos de peixe, 
retração)  

Condições-padrão de gramagem 
e velocidade de aplicação 
(21 g/m2 seco, velocidade 6)     Filme descontínuo / Inexistência de molhagem 

Tabela 24 - Resultados dos ensaios de espalhamento das amostras no Glassine#1 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o

Po
lí
m
er
o     

A  OP+RB OP+RB RB RB RB 

B OP+RB RB RB RB RB RB 

C OP+RB OP+RB RB RB RB RB 

D  OP+RB RB RB RB RB 

E  OP+RB RB RB RB RB 
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Figura 28 - Fotografia 

representativa do filme 

descontínuo obtido com as 

amostras A, D e E, à velocidade 

10 e com 13 g/m2 seco sobre o 

Glassine#1 

 

Figura 29 - Fotografia 

representativa da retração 

observada com todas as 

amostras com a gramagem 

standard (21 g/m2 seco) seco 

sobre o Glassine#1 

 

Figura 30 - Fotografia 

representativa da 

retração observada com 

todas as amostras para 

altas gramagens (52 g/m2 

seco) sobre o Glassine#1 

Tabela 25 - Resultados dos ensaios de espalhamento das 

amostras no Release#2 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 

Po
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A       

B       

C       

D       
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Figura 31 - Fotografia 

representativa dos resultados 

obtidos da aplicação das 

várias amostras no Release#2 
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Tabela 26 - Resultados dos ensaios de espalhamento das 

amostras no PP#2 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 
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E       
 

 

Figura 32 - Fotografia 

representativa resultados 

obtidos da aplicação das 

várias amostras no PP#2 

Tabela 27 - Resultados dos ensaios de espalhamento das 

amostras no BOPP 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 
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Figura 33 - Fotografia 

representativa dos resultados 

obtidos da aplicação das 

várias amostras no BOPP 
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Tabela 28 - Resultados dos ensaios de espalhamento das 

amostras no LDPE 

Gramagem 13 g/m2 (seco) 21 g/m2 (seco) 52 g/m2 (seco) 

Velocidade 10 6 10 6 10 6 
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Figura 34 - Fotografia 

representativa dos resultados 

obtidos da aplicação das 

várias amostras no LDPE 

 Pela análise das tabelas apresentadas pode-se concluir que o wetting envelope é uma 

boa ferramenta para prever a molhagem, uma vez que a previsão dada pelos wetting 

envelopes foi verificada na aplicação prática. Além disso, e usando como exemplo os wetting 

envelopes do LDPE e do Release#2 (Figuras 22 e 26, respetivamente), conclui-se que a 

proximidade dos polímeros à linha de 30 ° do wetting envelope já permite obter uma boa 

molhagem do polímero no substrato. 

 Para a avaliação da molhagem dos polímeros escolhidos na fase de caracterização 

escolheram-se três substratos: o substrato com maior SFE (PET#1), o substrato com maior 

polaridade (BOPP) e o substrato com menor SFE (Release#7), para os quais foram 

representados os seus wetting envelopes (Figuras 35 a 37) e lá colocados os polímeros F a K. 
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Figura 35 - Wetting envelope do PET#1 e 

localização das amostras F a K comparativamente a 

este substrato 

 

Figura 36 - Wetting envelope do BOPP e 

localização das amostras F a K comparativamente a 

este substrato 

 

Figura 37 - Wetting envelope do Release#7 e 

localização das amostras F a K comparativamente a 

este substrato 

 Por observação das Figuras 35 e 36 verifica-se que a diferença de polaridade dos 

substratos influencia a molhagem, uma vez que a alta polaridade do BOPP faz com que as 

amostras se encontrem dentro da linha de espalhamento completo, enquanto que no PET#1 

as amostras F, G e I ficam fora ou em cima da linha dos 0 °. O cenário retratado na Figura 37 

é o mais comum no que toca a release liners, uma vez que estes têm SFEs cada vez mais 

baixas, com polaridades nulas ou muito perto disso, tornando muito difícil a molhagem dos 

polímeros. Aliás, este é o grande desafio desta área de aplicação (Tape & Label): produzir 
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polímeros com propriedades que permitam a molhagem neste tipo de substratos com este 

grau de exigência. 
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4444 ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    

4.14.14.14.1 Objectivos RealizadosObjectivos RealizadosObjectivos RealizadosObjectivos Realizados    

 O principal objetivo deste trabalho foi a caracterização de polímeros aquosos através 

da medição de tensões interfaciais. Em primeiro lugar validaram-se os métodos a utilizar: 

determinação da SFE de sólidos, determinação da IFT de líquidos, determinação das 

componentes polar e dispersiva da IFT de líquidos e medição de ângulos de contacto 

dinâmicos. Além da sua validação também se fizeram estudos de reprodutibilidade ao longo 

de três dias. Ambos foram fundamentais para obter confiança nos métodos. Numa segunda 

fase estes métodos validados foram implementados com o objetivo de estabelecer uma 

relação entre as caracterizações realizadas e a aplicação dos polímeros nos substratos. A 

implementação permitiu verificar que a molhagem prevista pelos wetting envelopes se 

verificava na prática e que se obtém uma boa molhagem dos polímeros quando estes se 

situam próximos da linha dos 30 ° do wetting envelope do substrato. Após validação e 

implementação dos métodos foram caracterizados vários polímeros com diferentes 

características. Assim sendo, os objetivos desta dissertação foram todos cumpridos. 

4.24.24.24.2 Outros Trabalhos RealizadosOutros Trabalhos RealizadosOutros Trabalhos RealizadosOutros Trabalhos Realizados    

 O estudo da molhagem dos adesivos implica a caracterização dos substratos onde 

estes são aplicados. Outro trabalho realizado neste estágio foi a caracterização de muitos 

release liners e facestocks disponíveis na empresa, criando assim uma base de dados 

estruturada com as características de cada um deles.  

4.34.34.34.3 Trabalho FuturoTrabalho FuturoTrabalho FuturoTrabalho Futuro    

 Este trabalho está ainda numa fase inicial, mas a validação dos métodos permitiu 

ganhar confiança nas potencialidades do equipamento, abrindo horizontes para um grande 

conjunto de variáveis e/ou condições de operação que ainda se podem estudar. 

 A caracterização destes polímeros esteve focada nos primeiros segundos de interação 

com as superfícies, pelo que um estudo do efeito do envelhecimento dos polímeros na 

superfície dos substratos seria algo interessante e que deveria ser explorado. Além do 

envelhecimento do polímero, outro fator a ter em conta é a temperatura dos processos de 

secagem, pois a temperatura provoca alterações ao processo natural de molhagem do 

polímero no substrato. 
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 Outra questão a ter em conta é a dicotomia ângulo estático vs ângulo dinâmico. 

Apesar de, neste trabalho, se ter utilizado a medição estática dos ângulos de contacto para 

capturar os instantes iniciais de interação entre polímero e substrato, a grande maioria das 

operações industriais ocorre segundo processos dinâmicos a altas velocidades, por isso seria 

importante ver de que forma a medição dinâmica dos ângulos de contacto altera a 

molhagem e a caracterização dos polímeros. 

 Cada polímero tem a sua reologia e a sua viscosidade inerentes, pelo que se deveria 

explorar a influência da viscosidade e da reologia na caracterização dos polímeros, 

nomeadamente nas suas componentes polar e dispersiva. 

 Pensando de forma mais criativa, também seria bastante interessante fazer este tipo 

de caracterização e estudo aplicados a outros mercados e substratos, nomeadamente às 

aplicações em madeiras, em cartão e no mercado do tabaco. 

4.44.44.44.4 Apreciação Apreciação Apreciação Apreciação FFFFinalinalinalinal    

 A minha apreciação do trabalho desenvolvido é muito positiva. Acredito que atingi os 

objetivos propostos pela empresa e tenho confiança nos resultados que obtive. Esta técnica e 

este projeto têm muito mais por onde explorar e desenvolver, pelo que gostaria bastante de 

ter a oportunidade de o fazer.  
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Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1 Processo de Preparação do Padrão Processo de Preparação do Padrão Processo de Preparação do Padrão Processo de Preparação do Padrão 

Dispersivo SylgardDispersivo SylgardDispersivo SylgardDispersivo Sylgard    

 Material necessário: 

♦ Reagentes: óleo de glicerina e agente de cura 

♦ Vareta de vidro 

♦ 2 Gobelés 

♦ Caixa(s) de Petri 

♦ Balança analítica 

♦ Pipeta de Pasteur 

♦ Equipamento de ultra-sons 

♦ Estufa a 100 °C 

 Descrição do procedimento: 

1. Tarar cada um dos gobelés e pesar os reagentes na proporção 10:1. 

2. Adicionar o reagente em menor quantidade ao reagente em maior quantidade, 

agitando sempre com uma vareta. 

3. Após agitar e misturar bem os dois, colocar o gobelé no banho de ultra-sons 

(na potência máxima) durante cerca de 30 minutos para desgaseificar a 

mistura. 

4. Preparar a(s) caixa(s) de Petri onde se vai colocar o padrão: limpar com um 

pano macio e verificar se não tem riscos. 

5. Transferir 7,00 ± 0,05 g da mistura para cada caixa de Petri com muito cuidado 

(para evitar a introdução de ar na mistura). 

6. Colocar a(s) caixa(s) de Petri na estufa a 100 °C durante 15 min. 

7. Após este tempo verificar se ainda existem bolhas de ar. Se sim, voltar a 

colocar no banho de ultra-sons. 

8. Colocar na estufa a 100 °C durante 35 min. 

9. Retirar da estufa, deixar arrefecer e utilizar.  
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Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2 Propriedades FísicoPropriedades FísicoPropriedades FísicoPropriedades Físico----Químicas das Químicas das Químicas das Químicas das 

Amostras CaracterizadasAmostras CaracterizadasAmostras CaracterizadasAmostras Caracterizadas    

 Amostra �� � (mPa.s) �� (%) � (g/cm3) 
Im

p
le
m
en

ta
çã
o
 Polímero A 7,79 328 53,19 1,01 

Polímero B 7,73 296 52,84 1,01 

Polímero C 7,88 132 50,32 1,01 

Polímero D 7,82 550 52,08 1,01 

Polímero E 9,10 600 53,31 1,01 

C
ar
ac
te
ri
za
çã
o
 

Polímero F 7,37 656 54,62 1,01 

Polímero G 7,30 2 100 52,98 1,02 

Polímero H 7,60 280 52,85 1,00 

Polímero I 6,51 1 630 55,48 1,03 

Polímero J 8,21 520 56,30 1,01 

Polímero K 7,60 400 53,90 1,02 
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Anexo 3Anexo 3Anexo 3Anexo 3 Indicações sobre os Substratos Indicações sobre os Substratos Indicações sobre os Substratos Indicações sobre os Substratos 

CaracterizadosCaracterizadosCaracterizadosCaracterizados    

Substrato Face Analisada Observações 

LDPE Exterior Gramagem: 18 g/m2 

PP#1 Interior - 

PP#2 Exterior - 

BOPP Interior Tratamento de corona 

OPP Brilhante Espessura: 15 µm 

PET#1 Interior Espessura: 36 µm 

PET#2 Exterior Espessura: 36 µm 

PET#3 Exterior Espessura: 75 µm 

PET#4 Exterior - 

Glassine#1 Brilhante - 

Glassine#2 Brilhante - 

Glassine#3 Brilhante - 

Glassine#4 Brilhante - 

Glassine#5 Brilhante - 

Release#1 Brilhante - 

Release#2 Brilhante - 

Release#3 Brilhante - 

Release#4 Brilhante Gramagem: 135 g 

Release#5 Brilhante Gramagem: 70 g 

Release#6 Brilhante Gramagem: 60 g 

Release#7 Brilhante Gramagem: 62 g 

Release#8 Brilhante Gramagem: 80 g 

Release#9 Brilhante Gramagem: 90 g 

 

 



        


