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Resumo 

A utilização de colas termofusíveis sensíveis à pressão tem vindo a crescer de forma 

exponencial a nível internacional, principalmente na indústria de higiene em produtos 

descartáveis. Devido ao seu progressivo interesse industrial, estas colas têm sido estudadas, 

sobretudo na tentativa de explicar e prognosticar as suas propriedades mecânicas, 

correlacionando-as com a sua composição e propriedades reológicas. 

A Colquímica, Indústria Nacional de Colas S.A. é a principal produtora de colas 

termofusíveis para produtos de higiene em Portugal e adquiriu, no último ano, um novo 

equipamento que permite a análise mecânica dinâmica (DMA) das colas. 

O objetivo desta tese consistiu na implementação de análise mecânica dinâmica (DMA) 

para apoio ao desenvolvimento de formulações de colas termofusíveis. Ao longo do trabalho 

foram desenvolvidas e avaliadas várias formulações de colas termofusíveis sensíveis à pressão 

em ensaios de caracterização reológica (viscosidade de Brookfield e DMA) e de avaliação de 

propriedades mecânicas (adesão, coesão, pegajosidade, resistência à temperatura e à 

descolagem), de modo a alcançar as características desejadas no desempenho da cola. Foram 

também otimizadas as metodologias dos ensaios de DMA. 

Os bons resultados obtidos com a última formulação analisada neste projeto permitem 

inferir que a Colquímica adquiriu uma ferramenta importante no apoio ao desenvolvimento de 

novas formulações de colas termofusíveis sensíveis à pressão. 
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Abstract 

The use of hot melt pressure sensitive adhesives has been growing exponentially at an 

international level, mainly in the industry of hygiene in disposable products. Due to their 

progressive industrial interest, these adhesives have been studied, mainly in an attempt to 

explain and predict their mechanical properties, correlating them with their composition and 

rheological properties. 

Colquímica is the leading producer of hot melt adhesives for hygiene products in 

Portugal and acquired in the last year, a new equipment that allows the dynamic mechanical 

analysis (DMA) of adhesives. 

The aim of this thesis was the implementation of dynamic mechanical analysis (DMA) 

to support the development of hot melt adhesives formulations. Over the course of the study 

were developed and evaluated various formulations of hot melt pressure sensitive adhesives 

on rheological characterization tests (viscosity of Brookfield and DMA) and evaluation of 

mechanical properties (adhesion, cohesion, tack, temperature and peeling strength), so as to 

achieve the desired performance characteristics of the adhesive. DMA testing methodologies 

were also optimized. 

The good results obtained with the last formulation analyzed in this project allow you 

to infer that Colquímica acquired an important tool in supporting the development of new 

formulations of hot melt pressure sensitive adhesives. 
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Notação e Glossário 

A Valor de leitura da viscosidade  

E Módulo de elasticidade ou de Young Pa 

E′ Módulo de armazenamento ou elástico Pa 

E′′ Módulo de perda ou viscoso Pa 

E Módulo complexo Pa 

F Fator de conversão  

Mw Peso molecular g.mol-1 

tan() Fator de perda ou amortecimento  

t Tempo  

Tg Temperatura de transição vítrea ºC 

Tm Temperatura de fusão ºC 

 

Letras gregas 

 Ângulo de fase 

 Deformação 

ε0 Amplitude da deformação sinusoidal 

 Frequência angular 

 Tensão 

σ0 Amplitude da tensão sinusoidal 

 Viscosidade 

 

Lista de Siglas 

APO Poliolefina Amorfa 

APP Polipropileno Atáctico 

ATR Refletância Total Atenuada (Attenuated Total Reflectance) 

DMA Análise Mecânica Dinâmica (Dynamic Mechanical Analysis) 

EVA Co-polímero de Etileno Acetato de Vinilo 

FTIR Espetroscopia de Infra-Vermelho por transformada de Fourier (Fourier 
Transform Infra-Red Spectroscopy) 

HMA Cola termofusível (Hot Melt Adhesive) 

HMPSA Cola termofusível sensível à pressão (Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive) 

IV Infravermelho 

PET Polietileno Tereftalato 

POP Plastómero de Poliolefina 

SAFT Temperatura de Falha Adesiva sob Ação de Cisalhamento (Shear Adhesion 
Failure Temperature) 

SBC Co-polímero em Bloco de Estireno 

SBS Estireno-Butadieno-Estireno 

SEBS Estireno-Etileno-Butadieno-Estireno 

SIS Estireno-Isopropeno-Estireno 

SP Ponto de Amolecimento (Softening Point) 
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Desde o aparecimento e comercialização da Pampers® pela PG no final dos anos 

1950, que as fraldas para bebés, os produtos de cuidados de higiene feminina, e as roupas 

interiores para adultos incontinentes, têm sido uma parte imprescindível na qualidade de vida 

humana. A adaptabilidade, a utilidade e o preço acessível dos produtos de cuidados de 

higiene para a população humana também têm orientado muitos desafios para os 

fornecedores de higiene, especialmente em termos de custo, melhoria de desempenho, 

design de produtos e processos de montagem. As fraldas constituem o maior volume do 

mercado de higiene descartável. (Raja et al., 2013) 

Desta forma, a Colquímica surge na linha da frente da produção nacional de colas 

termofusíveis, que compõem uma parte importante no fabrico de fraldas descartáveis. Esta 

empresa considera que o desenvolvimento de novos produtos está também associado à 

evolução tecnológica das ferramentas colocadas ao serviço dos investigadores, tendo 

adquirido recentemente um equipamento de análise mecânica dinâmica. 

Trata-se de um equipamento recente na empresa e a sua importância a nível 

industrial, no setor de colas termofusíveis, é inquestionável. A falta de know-how e a 

necessidade de o adquirir justificam a realização desta dissertação. Existem vários fatores (o 

equipamento não ser adequado para este tipo de material, as características peculiares das 

colas termofusíveis sensíveis à pressão e o sigilo na informação sobre o método por parte das 

indústrias concorrentes) que dificultam e em simultâneo tornam obrigatória a obtenção de um 

método de ensaio preciso e reprodutível para esta análise.  

A análise mecânica dinâmica está a tornar-se, cada vez mais, uma ferramenta 

importante nos laboratórios modernos de caracterização de materiais. Fornece informações 

sobre as principais transições térmicas dos materiais, não facilmente identificáveis por outros 

métodos, e permite a caracterização de propriedades globais (tais como a adesão, resistência 

à descolagem, resistência térmica) que afetam diretamente o desempenho do material. 

(Menard, 2008) No entanto, nunca é suficiente tirar conclusões baseadas apenas nesta 

análise. Testes tradicionais de desempenho adesivo é sempre recomendável. Por esta razão, a 

análise mecânica dinâmica é frequentemente considerada uma ferramenta de triagem para 

garantir futuros testes adesivos. (O'Brien et al., 2007) 

1.2 Contributos do Trabalho 

O principal objetivo desta tese é a implementação do ensaio de varrimento da 

temperatura na análise mecânica dinâmica, para colas termofusíveis sensíveis à pressão, que 

são aplicadas em elásticos de fraldas descartáveis. 
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Introdução 2 

Na fase inicial do trabalho foi proposto o desenvolvimento de uma nova cola com base 

na análise mecânica dinâmica, que colmatasse as necessidades do mercado, possuindo as 

características exigidas pela indústria. Esta sugestão foi bem aceite pela empresa e implicou 

a execução de vários testes tradicionais, por forma a complementar a análise mecânica 

dinâmica, que isolada não é suficiente para garantir o desempenho adesivo de novas 

formulações. 

 No decorrer do trabalho surgiu o interesse em implementar o ensaio de fluência, 

constituindo um objetivo secundário nesta tese. 

1.3 Organização da Tese 

A presente tese está dividida em seis capítulos. A introdução consiste num capítulo de 

apresentação e enquadramento do projeto e da empresa. 

O Estado da Arte está apresentado em dois capítulos: o capítulo 2 corresponde à 

classificação das colas, onde são explicados os principais fenómenos de colagem, os conceitos 

de colas termofusíveis e termofusíveis sensíveis à pressão, assim como o efeito dos seus 

componentes na formulação; o capítulo 3 alude à análise mecânica dinâmica em que é feita 

uma breve introdução e a sua contextualização histórica, são descritos os princípios de 

operação e os conceitos básicos associados, as transições térmicas em colas termofusíveis e 

caracterização de colas termofusíveis sensíveis à pressão por análise mecânica dinâmica. 

No capítulo 4 é feita a descrição técnica de todos os procedimentos efetuados a nível 

laboratorial: preparação das colas termofusíveis sensíveis à pressão, análise mecânica 

dinâmica, análise de infravermelho, ponto de amolecimento, viscosidade, pegajosidade 

resistência à temperatura e à descolagem. 

O capítulo 5 é o mais importante desta tese: Discussão de Resultados. Todos os 

resultados obtidos são aqui descriminados. Desde a implementação de ensaios de análise 

mecânica dinâmica (preparação das amostras, otimização do procedimento experimental dos 

ensaios de varrimento da temperatura e de fluência, caracterização de colas termofusíveis 

sensíveis à pressão) à formulação de uma nova cola com base em DMA (caracterização das 

colas, formulações produzidas em laboratório e no piloto). Na parte final deste capítulo fez-

se a comparação dos resultados obtidos na nova cola, numa cola concorrente e na melhor cola 

da Colquímica para a aplicação em elásticos de fraldas descartáveis. 

Por fim, no capítulo 6 são enumeradas as principais conclusões retiradas no final da 

presente tese. Faz-se uma reflexão sobre o trabalho realizado, o nível de execução dos 

objetivos inicialmente propostos, bem como do trabalho a ser desenvolvido no futuro. 
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Classificação de Colas 3 

2 Classificação de Colas 

2.1 Fenómenos de Colagem 

A cola pode ser definida como um material, que quando aplicado a superfícies físicas 

pode juntá-las e resistir à separação. (Kinloch, 1987) 

Num processo de colagem ocorrem dois tipos de forças de superfície: a coesão e a 

adesão, Figura 2.1. A coesão é a força que atua no filme de cola depositado sobre o 

substrato. (Silva et al., 2012) A adesão é o fenómeno interfacial que ocorre entre o filme de 

cola e o substrato. (Kinloch, 1987) As ligações adesivas com materiais poliméricos geralmente 

conseguem uma boa durabilidade, desde que o material aderente contenha grupos polares, o 

que também melhora o espalhamento da cola no substrato. (Brockmann et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Fenómenos de adesão e coesão na zona de colagem. (Henkel, 2013) 
 

As forças atrativas responsáveis pelo fenómeno físico-químico de adesão são as forças 

eletrostáticas, forças de Van der Waals, pontes de hidrogénio e interações na partilha de 

eletrões. Além das forças de atração intermoleculares, alguns mecanismos físico-químicos 

contribuem para o desenvolvimento da adesão entre dois substratos, como a tensão 

superficial, a difusão interfacial e a ancoragem mecânica. A tensão superficial responde ao 

efeito da capilaridade, em que um líquido espalhado entre duas superfícies paralelas gera 

uma força que atua sobre elas. Esta força caracteriza a adesão capilar e para um determinado 

volume de líquido é tanto maior quanto menor for a distância entre as superfícies. A difusão 

interfacial ocorre entre dois materiais miscíveis quando há mobilidade molecular, que pode 

ser favorecida pela presença de um solvente adequado ou pela fusão das superfícies. A região 

onde ocorre a difusão, ou interfase, é uma combinação dos dois materiais. A ancoragem 

mecânica consiste na penetração da cola nos poros da superfície do substrato. Este fator 

contribui para a adesão desde que as superfícies rugosas apresentem coesão suficiente para 

suportar as forças aplicadas. (Pizzi e Mittal, 1994) 

Uma propriedade importante no desempenho da cola é a sua pegajosidade. As colas 

convencionais apresentam um tempo limitado de pegajosidade, devido à evaporação do 

solvente, à cura da cola e à sua oxidação. (Silva et al., 2012) 
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A viscosidade é outra propriedade que afeta diretamente o desempenho da cola. Por 

exemplo, as colas termofusíveis são aplicadas no estado de fusão, o seu perfil de viscosidade 

versus temperatura tem de ser adequado para um espalhamento eficaz no substrato. O 

espalhamento no substrato é importante para preencher as irregularidades que existem em 

quase todas as superfícies e inclui duas fases. A primeira envolve a viscosidade da cola 

fundida. Não é surpreendente que quanto menor a viscosidade, maior será o fluxo para o 

interior dos poros. A segunda fase do espalhamento ocorre quando a cola fundida é arrefecida 

até solidificar, uma vez que a temperatura inicial da cola é elevada apenas num curto período 

de tempo, não há tempo suficiente para que a cola flua em todos os poros. (Frihart, 2004) 

2.2 Colas termofusíveis 

As colas termofusíveis, HMAs – Hot Melt Adhesives, são componentes termoplásticos 

100 % sólidos aplicados no estado de fusão, a elevadas temperaturas, cuja força resultante é 

obtida no seu arrefecimento. (Lee e Joo, 2001) 

Em condições ideais, estas colas devem ter as seguintes características: cor clara e 

boa estabilidade ao calor, alta adesão, baixa viscosidade, boa flexibilidade, tempo aberto 

longo (intervalo de tempo máximo para o qual se consegue um manuseio eficaz da cola depois 

de aplicada num substrato) e setting time curto (intervalo mínimo de tempo de compressão 

necessário até que se obtenha uma colagem eficaz). (Lee e Joo, 2001) 

Relativamente a outro tipo de colas, as termofusíveis são dotadas de propriedades que 

lhes conferem algumas vantagens. Como são 100 % sólidas não têm solvente (e por isso não 

são consideradas tóxicas) ou água para evaporar, possuem elevada força vedante a 

temperaturas altas, adesão a uma basta gama de substratos e são processadas de forma 

rápida e simples, sendo consideradas economicamente atrativas com baixo custo de material 

e operação. No entanto, possuem algumas desvantagens como a degradação a temperaturas 

elevadas (na cor e viscosidade), necessidade de resistência ao calor, solubilidade em 

solventes orgânicos, aplicador dispendioso e a existência de sensibilidade por parte de certos 

substratos na aplicação de colas a altas temperaturas. (Lee e Joo, 2001) 

As colas termofusíveis podem conter nas suas formulações polímeros/elastómeros, 

resinas, ceras, modificadores e estabilizadores. (Lee e Joo, 2001) 

Os polímeros/elastómeros são o principal componente da mistura adesiva, garantem 

propriedades mecânicas como a adesão, coesão e flexibilidade, mas aumentam a viscosidade. 

Podem ser de EVA (co-polímero de etileno acetato de vinilo), APP (polipropileno atáctico), 

POP (plastómero de poliolefina), acrilato de etileno de vinilo, poliamidas, polibuteno, co-

polímeros em blocos de estireno, SBCs, (SIS – estireno-isopropeno-estireno, garante melhor 

adesão e possui uma vasta gama de resinas compatíveis, SBS – estireno-butadieno-estireno, 

baixa a capacidade de adesão e aumenta a resistência a temperaturas altas, SEBS – estireno-
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etileno-butadieno-estireno, aumenta a estabilidade ao calor) ou APO (poliolefina amorfa). 

(Lee e Joo, 2001) 

As resinas melhoram a adesão a temperaturas altas e as propriedades de 

espalhamento, modificam a compatibilidade e melhoram o tempo aberto da cola. Podem ser 

de hidrocarbonetos, terpénicas ou naturais. Quanto maior o ponto de amolecimento (SP – 

Softening Point) da resina, maior o valor da viscosidade e da resistência a temperaturas 

elevadas, e menor o setting time. No entanto, diminui a compatibilidade, o alongamento, a 

adesão, a flexibilidade a temperatura baixas e o tempo aberto. (Lee e Joo, 2001) As resinas 

com um intervalo médio de aromaticidade (8 %) proporcionam à cola maior adesão e menor 

viscosidade. Outra característica importante das resinas é o seu peso molecular (Mw), quanto 

maior, menos compatível a resina se torna com os polímeros presentes na formulação. 

(O'Brien et al., 2007) 

As ceras reduzem a viscosidade, o que resulta num melhor espalhamento da cola no 

substrato, mas tornam os produtos frágeis. Podem ser ceras parafínicas (cadeia de 

hidrocarbonetos em linha reta, rígida, frágil, com tendência a derramar e com ponto médio 

de fusão 65 ºC), micro-ceras (hidrocarbonetos policíclicos em linha reta e ramificados, cristais 

muito pequenos, mais flexíveis e melhoram a aparência e força de vedação 

comparativamente às parafínicas, com ponto médio de fusão 80 ºC) ou ceras sintéticas (ceras 

com ponto de fusão 120 ºC, flexíveis e aumentam a dureza). (Lee e Joo, 2001) 

Os modificadores são responsáveis por amolecer a cola e podem ser plastificantes 

(óleos e ftalatos), de enchimento (CaCO3 e BaSO4) ou de pigmento (inorgânicos). Os 

estabilizadores melhoram a estabilidade ao calor, previnem a degradação de propriedades 

como a viscosidade, cor e gelificação. (Lee e Joo, 2001) 

As colas termofusíveis têm sido orientadas, principalmente, para aplicações de baixa 

resistência ao calor, tais como embalagens, fitas, rótulos e artigos de higiene pessoal, 

Figura 2.2. A aplicação de colas em substratos frios com elevada condutividade térmica não é 

viável. Por exemplo, a elevada condutividade térmica do metal retira calor à cola fundida, 

este fenómeno de transferência de calor ocorre tão rapidamente que a cola não consegue ser 

espalhada sobre a superfície do substrato de forma a efetuar uma ligação adesiva eficaz. 

(Petrie, 2008) 

As colas termofusíveis tornaram-se muito populares na última década, por 

satisfazerem as exigências ambientais. No fabrico destas colas, os materiais utilizados devem 

ser suficientemente estáveis, tanto durante o processamento e a armazenagem, bem como 

durante a sua aplicação. (Park e Kim, 2003) 
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Figura 2.2. Componentes típicos da construção de pensos higiénicos. (Nordson, 2014) 

2.3 Colas termofusíveis sensíveis à pressão 

As colas termofusíveis sensíveis à pressão, HMPSAs – Hot Melt Pressure Sensitive 

Adhesives, também conhecidas como colas de pegajosidade permanente, que apresentam 

pegajosidade mesmo à temperatura ambiente. São colas capazes de desenvolver uma adesão 

mensurável após um breve contacto ou uma ligeira pressão e constituem a base de trabalho 

desta dissertação. (Silva e Cardozo, 2006) 

Os HMPSAs apresentam um longo tempo aberto, teoricamente considerado como 

infinito, não cristalizam, a resistência à descolagem aumenta com o tempo em função da 

contínua penetração da cola sobre o substrato, mas exibem maior degradação a temperaturas 

elevadas. (Silva e Cardozo, 2006) 

Estas colas são constituídas por uma base polimérica (SIS, SBS, SEBS, APP, APO), 

resinas de petróleo ou terpénicas, óleos plastificantes, cargas minerais (argila, CaCO3, ZnO) 

que melhoram a capacidade de coesão e têm custo reduzido, e estabilizadores (fenol 

impedido, antioxidante de fosfito). Os HMPSAs têm aplicação em fraldas, pensos higiénicos, 

etiquetas e fitas. (Lee e Joo, 2001) 

Os colas termofusíveis são o componente mais importante na montagem da fralda e 

são usadas para ligar diferentes partes num todo. (Raja et al., 2013) Apesar da aparência de 

uma fralda de bebé ser muito simples, os seus componentes e a sua montagem são bastante 

complexos, Figura 2.3.  

Dois tipos de colas termofusíveis são geralmente aplicados em conjunto numa fralda. 

Um é usado para unir o plástico e o não-tecido, o outro é uma cola sensível à pressão, com 

maior elasticidade e força de adesão para unir os elásticos entre pernas e da barreira fecal ao 

plástico e ao não-tecido. 
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Figura 2.3. Diferentes componentes de uma fralda descartável para bebé. (Raja et al., 2013) 

Os HMPSAs utilizados nas fraldas descartáveis para elásticos são aplicados entre um 

suporte de polietileno e um substrato de não-tecido com uma técnica de aplicação por 

pulverização em espiral com assistência de ar, Figura 2.4a, ou então são aplicados 

diretamente nos elásticos, Figura 2.4b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora as primeiras tecnologias de processamento de colas termofusíveis tenham sido 

baseadas em EVA, o aparecimento de formulações baseadas em SBCs surgiu como escolha 

proeminente para artigos de higiene descartáveis desde 1980, devido à sua versatilidade no 

processamento e aos benefícios no desempenho. (Raja et al., 2013)  

Os SBCs de SIS e SBS são os principais elastómeros termoplásticos utilizados em 

HMPSAs. Estes polímeros têm uma morfologia de duas fases, uma rígida de poliestireno e uma 

matriz de elastómero flexível de poli-butadieno ou poli-isopropeno. A elevada temperatura de 

transição vítrea do estireno garante a coesão necessária, enquanto os blocos elastoméricos, 

quando misturados de forma adequada com as resinas e o óleo plastificante, são rapidamente 

espalhados no substrato, proporcionando características de adesão ótimas. (Silva et al., 2012) 

Figura 2.4. HMPSA em elásticos de fraldas aplicada a) em espiral  

e b) diretamente nos elásticos. 
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2.4 Efeito dos Componentes na Formulação de HMPSAs 

Silva et al. usaram SIS e SBS puros, misturas de SIS/SBS e resinas de hidrocarboneto 

alifático, aromático e aromático/alifático, com diferentes teores de óleo, de modo a avaliar o 

efeito da interação dos componentes no desempenho da cola. (Silva et al., 2012) 

Os resultados da adesão são surpreendentes no sentido em que a borracha não tem um 

efeito de primeira ordem, tem apenas efeito na interação com o óleo e a resina. Além disso, 

o efeito da interação borracha/resina é mais forte que a interação borracha/óleo, sendo que 

a combinação adequada de borracha/resina é uma questão crítica na formulação de HMPSAs. 

É importante observar que a mistura de resinas de hidrocarboneto alifático e aromático 

(sistema mais usado em HMPSAs comerciais) concedem boa adesão com o SIS, ao contrário do 

que acontece com SBS. Para o SBS e a mistura SBS/SIS, a resina de hidrocarboneto 

aromático/alifático foi a que proporcionou melhores valores de adesão. A adesão aumentou 

com a adição de SBS, enquanto a adição de óleo causou uma redução nesta propriedade. Este 

efeito do óleo na adesão já seria de esperar, no entanto, os resultados indicam, também, que 

o efeito da adição de óleo é fortemente dependente do tipo de borracha, sendo mais 

acentuado em formulações de base SIS. (Silva et al., 2012) 

O tipo de borracha e o teor de óleo têm um efeito significativo sobre a resistência 

térmica das colas. Teor de óleo mais elevado no uso de SIS causa uma diminuição da 

resistência térmica, como seria expectável devido à sua ação plastificante. A influência do 

tipo borracha não é tão simples de explicar, porque os dois elastómeros utilizados diferem 

tanto em peso molecular como na proporção de estireno. Neste sentido, os resultados obtidos 

são importantes, porque indicam que a proporção de estireno parece ter maior influência 

sobre a resistência térmica que o peso molecular de elastómero. Assim, o SIS proporciona 

menor coesão que o SBS, uma vez que o co-polímero de base SBS apresenta menor peso 

molecular e maior teor em bloco de estireno que o de base SIS, o que origina maior densidade 

nas ligações físicas. (Silva et al., 2012) 

O desempenho dos HMPSAs é avaliado nos estágios de colagem e descolagem. A 

resposta da cola nestas duas fases é através de dois mecanismos principais de deformação do 

polímero, isto é, fluxo viscoso e deformação elástica. Estes dois mecanismos variam com a 

temperatura e o tempo. (Hamric et al., 2015) As propriedades viscoelásticas dos HMPSAs 

podem ser estudadas através da análise mecânica dinâmica. (Raja et al., 2013) No entanto, 

para tais polímeros os dados reológicos de análise mecânica dinâmica por si só não permitem 

a previsão da formulação dos HMPSAs. (Benedek e Feldstein, 2009) 
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3 Análise Mecânica Dinâmica 

3.1 Introdução 

Um polímero pode exibir tanto um comportamento elástico como viscoso, sendo que a 

combinação destes elementos permite conceber modelos simples do comportamento do 

polímero. (Menard, 2008) O comportamento viscoelástico de um dado material pode ser 

caracterizado por várias técnicas que registam o comportamento e o tempo de resposta de 

um polímero sólido, fundido ou em solução a cada perturbação periódica, como a aplicação 

de uma tensão sinusoidal ou uma tensão elétrica. Uma técnica comum é a Análise Mecânica 

Dinâmica, normalmente designada por DMA (Dynamic Mechanical Analysis), que regista a 

deformação do material em resposta à tensão aplicada, ou vice-versa. (Fried, 2003) 

3.2 Contextualização Histórica 

As primeiras tentativas na realização de experiências oscilatórias para medir a 

elasticidade do material foram concretizadas pelo Poynting, em 1909. Outros trabalhos 

iniciais tiveram como resultado métodos para a aplicação de tensões oscilatórias no estudo de 

metais e muitas técnicas experimentais inaugurais foram revistas por Nijenhuis, em 1978. O 

livro de Miller sobre as propriedades de polímeros está direcionado para medições dinâmicas 

e reporta uma discussão primordial da estrutura molecular e da rigidez. (Menard, 2008) 

Os instrumentos comerciais desta época incluíam o Weissenberg Rheogoniometer 

(≈ 1950) e o Rheovibron (≈ 1958). O Weissenberg Rheogoniometer que dominou as medições 

cone-e-placa por mais de 20 anos após 1955, foi a primeira versão comercial de instrumentos 

para a medição de forças normais. Em 1961, Ferry escreveu o Viscoelastic Properties of 

Polymers, as medições dinâmicas eram parte integrante da ciência dos polímeros, e o 

trabalho desenvolvido por Ferry é até à data considerado uma grande referência, pelo que 

inclui o melhor desenvolvimento teórico disponível. (Menard, 2008) 

A técnica tornou-se bastante especializada no final dos anos sessenta, quando os 

instrumentos comerciais se tornaram de fácil utilização. No final dos anos setenta, Murayani e 

Read escreveram livros sobre o uso da técnica de DMA na 

caracterização dos materiais. (Menard, 2008) A evolução na 

área tecnológica tem melhorado a instrumentação em geral 

e os equipamentos de DMA não são exceção. 

Em 2007, a PerkinElmer® desenvolveu o DMA 8000 

que possui um design original que garante a unicidade 

deste equipamento no mercado, sendo utilizado no estudo, 

definição e otimização de propriedades de 

HMPSAs nesta dissertação, Figura 3.1. 

Figura 3.1. DMA 8000. (PerkinElmer, 2015) 
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3.3 Princípios de Operação e Conceitos Básicos 

Os materiais poliméricos quase sempre exibem características de deformação que são 

uma combinação das características dos sólidos (elasticidade) e dos líquidos (viscosidade). 

Tais materiais são denominados por viscoelásticos. A determinação do grau de elasticidade e 

viscosidade de um material é melhor conseguida com uma deformação não-estacionária, em 

que um corte oscilante é o exemplo mais vulgarmente aplicado. (Menard, 2008) 

A tensão (σ) exercida por um sólido elástico ideal é proporcional à deformação (ε), 

                                                                                                                                                 (3.1) 

onde E é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. O módulo de elasticidade depende da 

temperatura e da tensão aplicada. (Menard, 2008) 

Consideremos que é imposta uma deformação sinusoidal, 

                                                                                                                                (3.2) 

em que ω  é a frequência angular de oscilação, ε0 é a amplitude da deformação e  t é o 

tempo.  

O material puramente elástico responderá com uma tensão descrita como: 

                                                                                                                                        (3.3) 

onde σ0 é a tensão máxima no pico da onda sinusoidal. (Menard, 2008)  

Para um material puramente viscoso a tensão é proporcional à taxa de deformação, ou 

seja, à primeira derivada da deformação em ordem ao tempo: 

                                                                                                                                                   (3.4) 

em que η é a viscosidade.  Para uma deformação sinusoidal (Equação 3.2) e como: 

                                                                                                                                     (3.5) 

a tensão exercida pelo material viscoso pode ser descrita como: 

 

                                                                                                               (3.6) 

A resposta dos materiais viscoelásticos apresentará um desfasamento que varia no 

intervalo de 0º (totalmente elástico) a 90º (totalmente viscoso). Nestes casos, a tensão 

observada pode ser descrita da seguinte forma: 

                                                                                                                               (3.7) 

onde  é o ângulo de fase. Esta expressão pode ser expandida e manipulada resultando na 

seguinte expressão: 

                                                                                                  (3.8) 

Uma vez que o ângulo de fase é uma constante, o primeiro termo está em fase com a 

deformação aplicada e o segundo termo está 90º fora de fase com a deformação aplicada. Isto 
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é, o primeiro termo está relacionado com o comportamento do material sólido, enquanto o 

segundo termo esta relacionado com o comportamento do fluído líquido. 

As medições da tensão-deformação são normalmente feitas em relação ao módulo de 

elasticidade do material, que é obtido pela divisão da tensão e tem como resultado o módulo 

complexo do material (E*), 

                                                                 (3.9) 

onde E′ é o módulo elástico ou de armazenamento e E′′ é o módulo viscoso ou de perda do 

material. (Menard, 2008) 

A tangente do ângulo de fase traduz uma das propriedades mais básicas medidas no 

DMA. Esta propriedade é chamada de amortecimento ou fator de perda e indica quão eficaz o 

material pode ser na perda de energia para rearranjos moleculares e fricção interna. O 

amortecimento é definido como a razão entre o módulo de perda e o módulo de 

armazenamento: 

                                                                       (3.10) 

 

Uma das vantagens do DMA é que permite fazer um varrimento da temperatura ou 

frequência. Assim, é possível gravar o módulo em função da temperatura ao longo de um 

intervalo de, por exemplo, 200 ºC em 20-40 minutos. Da mesma forma, pode-se obter um 

intervalo de taxa de frequência de 0,01 a 300 Hz, em menos de 2 horas assumindo uma taxa 

de 2 ºC.min-1. Numa abordagem tradicional, teríamos de executar a experiência a cada taxa 

de temperatura ou tensão para obter os mesmos dados, o que exigiria vários dias de trabalho. 

(Menard, 2008)  

No DMA, o módulo de armazenamento e de perda são calculados a partir da resposta 

do material à onda sinusoidal, Figura 3.2. Estes módulos permitem analisar a capacidade do 

material para recuperar e dissipar o trabalho de deformação fornecido e o amortecimento. 

(Menard, 2008) 

 

Figura 3.2. Esquema de 

funcionamento do DMA 8000 da 

PerkinElmer®. Ao medir tanto a 

amplitude da deformação no pico 

da onda sinusoidal como o 

desfasamento entre a tensão e a 

deformação das ondas 

sinusoidais, podem ser calculados 

valores como os módulos de 

armazenamento e de perda, e o 

amortecimento. (Menard, 2008) 
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3.4 Transições Térmicas em HMAs 

Nenhum polímero sólido é completamente cristalino. Os materiais poliméricos semi-

cristalinos possuem domínios cristalinos unidos por cadeias de conformação aleatória que 

constituem as regiões amorfas. (Fried, 2003) 

 A temperatura de transição vítrea, Tg, marca a transição do estado vítreo para o 

amorfo. É a temperatura em que se iniciam as rotações livres internas na cadeia polimérica, 

por aumento dos vazios na matriz, com tamanho suficiente que permite ocorrer as rotações. 

A transição vítrea está associada à mobilidade cooperativa dos segmentos no interior da fase 

amorfa do polímero. (Fried, 2003) 

A temperaturas abaixo da Tg o material encontra-se no estado vítreo, em que apenas 

os segmentos de pequena escala se conseguem movimentar (movimentos moleculares de 

grupos substituintes). A Tg varia de acordo com a estrutura do material polimérico, polímeros 

com esqueletos flexíveis e pequenos grupos substituintes têm Tg baixa, enquanto polímeros 

com esqueletos rígidos (como os que contêm grupos aromáticos na cadeia principal) possuem 

Tg elevada. (Fried, 2003) 

Acima da Tg, as cadeias poliméricas possuem elevada mobilidade, podendo assumir 

conformações de baixa energia altamente ordenadas, originando estruturas lamelares densas 

que formam as cristalites, rodeadas de polímero amorfo. Acima da temperatura de fusão, Tm, 

as zonas cristalinas são destruídas. A energia térmica elevada favorece um vasto número de 

conformações numa massa fundida. Quando a massa fundida é arrefecida, o material volta a 

formar zonas cristalinas. (Fried, 2003) 

Tanto a Tg como a Tm são fortemente influenciadas pela estrutura química. Em geral, 

aumentam com a diminuição da flexibilidade da cadeia polimérica. A flexibilidade diminui 

com o aumento da composição aromática na cadeia principal ou pela incorporação de grupos 

substituintes ou grupos não rotacionais na cadeia principal. A Tg aumenta com o peso 

molecular quando se trata de valores baixos, mas atinge um ponto (moderado) de peso 

molecular, em que um novo aumento tem muito pouco efeito na Tg. (Fried, 2003) 

Para temperaturas abaixo da Tg todos os materiais vítreos têm aproximadamente o 

mesmo valor de E′ (≈ 1 GPa). No início os módulos diminuem lentamente com o aumento da 

temperatura e de seguida diminuem rapidamente na região da transição vítrea. Para 

materiais com baixo Mw, o módulo continua a decrescer rapidamente com o aumento da 

temperatura. Para materiais cristalinos ou polímeros amorfos de Mw elevado, o módulo decai 

para um segundo patamar (≈ 1 MPa), designado por patamar borrachoso. Com o contínuo 

aumento da temperatura o módulo decai de novo. Este ponto marca a região de fluxo viscoso 

e atinge-se a Tm, em polímeros cristalinos. O aparecimento de um patamar borrachoso em 

polímeros com elevado Mw é o resultado do emaranhamento que previne o deslize da 
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Figura 3.3. DMA previsto para HMPSAs.  

(Bamborough, 2014) 

 

temperatura imediatamente acima da Tg e, portanto, o módulo permanece relativamente 

elevado. Acima da Tg os emaranhamentos são facilmente separados devido à elevada energia 

cinética e baixo módulo. O módulo no patamar borrachoso é inversamente proporcional ao 

Mw. (Fried, 2003) 

3.5 Caraterização de HMPSAs por DMA 

Vários parâmetros são obtidos a partir do DMA para prever relações estruturais e o 

desempenho de HMPSAs, Figura 3.3.  

O E′ à temperatura ambiente 

(temperatura à qual os HMPSAs são 

utilizados) assume valores entre 103 e 

106 Pa, na região do patamar 

borrachoso. (O'Brien et al., 2007) 

 O valor da temperatura no pico 

da tan() deve estar abaixo dos 10 ºC 

ou 30 a 70 ºC abaixo da Tm, sendo o 

valor da tangente pelo menos superior 

à unidade. Este valor da temperatura 

corresponde à Tg. O mínimo da tan(), 

no patamar borrachoso, caracteriza a força coesiva da cola, isto é, quanto menor o valor da 

tangente maior será a força coesiva. (O'Brien et al., 2007) 

A temperatura do terceiro cruzamento dos módulos (Tm), temperatura à qual os 

módulos de armazenamento e perda são iguais e, por conseguinte, a tan() é igual a 1, marca 

a temperatura à qual a cola começa a fluir e perde a sua força coesiva. (O'Brien et al., 2007) 

É de salientar que existem três pontos onde a tan() é igual a 1. O primeiro e segundo 

pontos de cruzamento ocorrem a temperaturas mais baixas que a Tm, ligeiramente abaixo e 

acima da Tg, respetivamente. (O'Brien et al., 2007) O primeiro cruzamento dos módulos indica 

a passagem da região de transição vítrea para o patamar borrachoso. Pode ser interpretado 

como o início da região de utilização dos HMPSAs. (Bamborough, 2014) No entanto, o primeiro 

e segundo pontos de cruzamento são menos importantes que o terceiro e não são facilmente 

correlacionados com o desempenho da cola. (O'Brien et al., 2007)  

Alguns investigadores observaram que quando o E′ da cola é semelhante ao do 

substrato as ligações tornam-se muitas vezes mais fortes. A base lógica é que a tensão 

imposta na interface será menor se a cola e o substrato não tiverem módulos tão diferentes. 

Uma cola mais rígida provoca maior tensão na interface com o substrato, o que poderá 

ultrapassar a força de ligação entre a cola e o substrato. (Frihart, 2004) O aumento do E′ faz 

com que a força de adesão e a resistência à descolagem diminuam. Este aumento pode ser 
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conseguido através da redução da fração molecular do co-polímero em bloco de base SIS ou 

através do uso de SIS com o teor de estireno inferior. (Moustafa, 2014) 

Analisando o E′ juntamente com a tan() obtém-se uma indicação da dureza da cola, 

mas também da flexibilidade do sistema. Um valor superior da tan() pode trazer maior 

deformação plástica, enquanto um valor inferior pode trazer maior recuperação elástica, a 

um sistema sob tensão. Quando o E′ começa a decrescer rapidamente com o aumento da 

temperatura (maior inclinação da curva), é sinónimo de redução da resistência térmica. 

(Raja et al., 2013) O valor do E′′ aproxima-se do E′, resultado do fluxo termoplástico. Se a 

baixas temperaturas o E′′ atinge o seu valor máximo, significa que o sistema tem capacidade 

para absorver o máximo de energia e deformar em vez de quebrar. (Bamborough, 2014) O 

elevado E′ e o baixo valor da tan() indicam que o HMPSA tem maior força coesiva ou menor 

fluência. (Mazzeo, 2014) 

Para uma melhor adesão a tan() deve ser maior que a unidade. Isto é, o E′′ deve ser 

maior que o E′, indicando que o polímero dissipa a energia através da sua própria deformação. 

Isto permite que o material adira facilmente ao substrato. (Mazzeo, 2014) 

Os SBCs possuem Tg demasiado baixa e um E′ demasiado alto à temperatura ambiente, 

ou seja, tornam as colas demasiado rígidas dificultando o espalhamento da cola no substrato. 

Assim, devem ser formulados com resinas e óleos plastificantes de forma a alcançar as 

propriedades desejadas para a maioria das aplicações de HMPSAs. (Raja et al., 2013) A 

maioria das resinas tem uma Tg acima da temperatura ambiente, cerca de 40 a 50 ºC. Em 

SBCs as resinas aumentam o valor da tan() (melhor adesão e espalhamento) e da Tg. No 

entanto, ainda mantêm o valor da Tg abaixo da temperatura ambiente e permitem que a cola 

se comporte como viscoelástica a essa temperatura. As resinas reduzem o E′ da mistura 

devido à plastificação da matriz de borracha e ao aumento da fração de borracha. Os óleos 

plastificantes também são usados para ajustar as propriedades adesivas, reduzindo 

significativamente a Tg, enquanto o valor da tan() se mantém inalterado. Como 

consequência os valores do E′ baixam, a sua curva torna-se mais suave a temperaturas mais 

baixas e a região de utilização dos HMPSAs aumenta. (O'Brien et al., 2007) 

Silva et al. analisaram o efeito do teor de óleo na adesão e observaram que o valor 

mais elevado de adesão foi obtido com um teor intermédio de óleo, 15 %. Isto sugere que o 

aumento do teor de óleo conduz inicialmente a um aumento da adesão e, subsequentemente, 

a uma diminuição. O resultado inicial pode ser atribuído ao efeito de plastificação do óleo, o 

que faz com que o cola se espalhe mais facilmente. Este efeito plastificante pode estar 

relacionado com a redução da Tg. Por outro lado, a redução da adesão com o teor mais 

elevado de óleo pode estar relacionada com a redução do E′ provocada pelo excesso de óleo. 

(Silva et al., 2012) 
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Figura 4.1. Misturador 

de Laboratório. 

4 Descrição Técnica 

4.1 Preparação das HMPSAs 

Ao longo deste trabalho foram produzidas vinte e uma colas termofusíveis sensíveis à 

pressão, com o objetivo de analisar a influência dos diferentes componentes da formulação 

na análise mecânica dinâmica e de alcançar uma cola com características próximas da cola 

concorrente para aplicação em elásticos de fraldas descartáveis. 

Cerca de dez colas foram obtidas em Produção Piloto devido às suas características: as 

suas propriedades alteram-se quando produzidas em laboratório, devido à possível 

degradação com a temperatura. Assim, surgiu a necessidade de serem realizados os testes em 

colas obtidas na produção, para ser possível uma manipulação real das características 

adesivas da cola. É de salientar que as alterações efetuadas nestas formulações foram 

baseadas nos parâmetros que se pretendiam alcançar nas principais características fornecidas 

pela análise mecânica dinâmica.   

Em simultâneo, foram produzidas onze colas em 

laboratório. Os HMPSAs feitos em laboratório não possuem 

características quantitativamente iguais aos feitos na 

Produção Piloto. No entanto, o objetivo destas formulações 

foi perceber de que forma os diferentes componentes 

poderiam afetar qualitativamente os principais parâmetros 

obtidos no DMA. 

Na produção das colas em laboratório foi necessário 

algum cuidado e metodologia de modo a que a cola não 

degradasse. 

Inicialmente fez-se a pesagem de todos os 

componentes (resinas, óleos, estabilizadores e polímeros) 

que constituem a formulação. Misturam-se todos os 

componentes na seguinte sequência:  

1º Óleos; 

2º Estabilizadores; 

3º Resinas, exceto a resina em maior percentagem. 

Esta mistura é colocada no misturador a fundir a 155 ºC, Figura 4.1, durante 20 

minutos, momento em que se adicionam os polímeros à mistura. Ao fim de 50 minutos 

adiciona-se a resina em maior percentagem, que em apenas 5 minutos fica completamente 

fundida e obtém-se a cola final.  
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4.2 Análise Mecânica Dinâmica 

A precisão absoluta e a reprodutibilidade dos resultados obtidos numa análise 

mecânica dinâmica depende de diversos fatores, tais como: as propriedades do material, a 

forma da amostra, a geometria da amostra, a distribuição da colagem, a amplitude de 

oscilação, a preparação da amostra ou a presença de vibrações próximo do equipamento. 

(N.M. Alves et al., 2003) 

O Departamento de ID da Colquímica concluiu que 

a geometria adequada a este tipo de material, para este 

equipamento (DMA 8000 da PerkinElmer), deve ter uma 

deformação por cisalhamento, uma secção transversal 

circular com 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, 

Figura 4.2. 

De todos os fatores que influenciam a análise 

mecânica dinâmica, apenas está pré-definida a geometria 

adequada para HMPSAs.  

 

4.3 Análise de Infravermelho 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) com a transformada de 

Fourier (FTIR - Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy) é uma técnica de extrema 

importância na análise orgânica qualitativa.  

Esta análise tem por base a interferência da radiação IV na amostra, entre dois feixes, 

resultando um interferograma. Este é convertido para espectro através do tratamento 

matemático com as transformadas de Fourier. 

Foram utilizados o software e o espectrofotómetro IV EZ OMNIC da Nicolet, e o 

método de recolha dos espectros é o ATR (Attenuated Total Reflectance), Figura 4.3. Este 

ensaio foi realizado com o objetivo de avaliar qual o HMPSA da Colquímica que teria a 

formulação mais parecida com a de uma cola concorrente (com formulação desconhecida) 

através da análise dos comprimentos de onda característicos de ligações químicas relevantes 

em algumas matérias-primas que compõem um HMPSA. Para isso, obtiveram-se os espectros 

de algumas colas da empresa, de duas colas concorrentes e de algumas matérias-primas, e 

fez-se uma comparação das bandas de absorção.   

 

 

 

 

Figura 4.2. Equipamento cujo 

modo de deformação é por 

cisalhamento. 
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4.4 Ponto de Amolecimento - “Anel  Bola” 

O ponto de amolecimento pode ser definido como a temperatura onde se inicia o 

amolecimento de determinada cola e está baseado na norma ASTM E 28. Esta característica é 

avaliada em colas termofusíveis, resinas e materiais similares em que não há nenhuma 

temperatura de fusão definida. Nas colas termofusíveis o SP define a temperatura a partir da 

qual as colas podem ser aplicadas. (Colquímica, 2015) 

Uma determinada quantidade de cola é inserida num anel, sobre o qual se coloca uma 

esfera de aço inox (3,45 g). O conjunto bola e anel é aquecido num banho de glicerina 

(5 ºC.min-1) até que a bola atravesse a camada de cola e caia no suporte (25,4 mm de 

profundidade), Figura 4.4. Nesse momento é lida a temperatura no termómetro. Este valor da 

temperatura corresponde ao SP da cola termofusível em análise. (Colquímica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Viscosidade Brookfield 

Este método serve para determinar a viscosidade aparente de colas termofusíveis. O 

equipamento utilizado para a determinação da viscosidade é um viscosímetro rotacional 

Brookfield, que mede a viscosidade através do torque necessário para rodar a haste imersa na 

Figura 4.3. Espectrofotómetro IV EZ OMINC da Nicolet. 

Figura 4.4. Fase final do teste Ponto de Amolecimento - “Anel  Bola”. 

Local onde se 
coloca a amostra 

em análise. 

Esfera de aço inox que é 

colocada sobre o anel. 

Anel onde é colocada a cola. 
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amostra fundida, podendo ter variações na velocidade de rotação de acordo com a 

viscosidade do produto analisado. (Colquímica, 2015) 

Uma certa quantidade de cola (10,5 g) é colocada no porta-amostra para ser 

analisada. O porta-amostra é colocado no interior da câmara, cuja temperatura foi 

previamente programada (140 ºC). Assim que a amostra estiver fundida e a temperatura 

estabilizada, deve inserir-se a haste (27), Figura 4.5. Inicia-se o ensaio no viscosímetro, 

fazendo rodar a haste à velocidade mais baixa possível, durante 5 a 15 minutos. Em seguida, 

aumenta-se a velocidade de rotação da haste para obter uma leitura, sem que seja atingido o 

valor máximo na escala de leitura do equipamento. Devem ser feitas três leituras 

consecutivas reprodutíveis, o que corresponde à estabilização da agulha. O método de ensaio 

é descrito pela norma ASTM D 3236. (Colquímica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obter o valor da viscosidade em cP (equivalente a mPa.s), é necessário 

multiplicar o valor correspondente à leitura de estabilização (A) pelo fator de conversão (F) 

que depende da haste e da velocidade de rotação. (Colquímica, 2015) 

                                                                               (4.1) 

4.6 Resistência à Temperatura 

O teste à falha adesiva por cisalhamento, SAFT – Shear Adhesion Failure Temperature, 

tem como objetivo determinar a resistência térmica de uma cola com pegajosidade 

permanente, quando submetida a uma força constante e a uma taxa de aumento de 

temperatura também constante. (Colquímica, 2015) 

Segundo a norma ASTM D 3654, as amostras de cola usadas neste teste devem ter 

2,5 cm de largura e 7,5 cm de comprimento, com uma gramagem de 25 g.m-2 ± 10 %, sendo a 

Figura 4.5. Equipamento utilizado na análise da viscosidade Brookfield. 

Velocidade de 

rotação da haste 

Haste 

Porta amostra 

Leitura do viscosímetro  
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cola revestida sobre uma película de PET (Polietileno Tereftalato), Figura 4.6. É de salientar 

que este filme de cola em PET é feito do mesmo modo para os testes em que se torna 

necessária a sua utilização (Peel a 90 e 180 graus, Loop Tack e SAFT), a largura do filme é a 

mesma, apenas varia o comprimento da amostra a ser testada. (Colquímica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Aplicação da cola na película de PET. 
 

Na placa de aço inoxidável deve-se colar 2,5 cm do comprimento da amostra, que será 

aplicado sob a pressão exercida pela dupla passagem de um rolo com 2,5 kg. As placas são 

colocadas num suporte que no interior de uma estufa (estabilizada a 30 ºC) são aquecidas a 

uma taxa constante de temperatura (0,5 ºC.min-1), Figura 4.7. Durante o ensaio as amostras 

estão sujeitas a uma tensão de cisalhamento através da suspensão de um peso (1 kg) na sua 

extremidade. No momento em que o substrato descola da placa é feito o registo da 

temperatura a que a cola cedeu e do tempo que demorou a fazê-lo. (Colquímica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Resistência à Descolagem 

A resistência à descolagem de um material flexível revestido por HMPSA corresponde à 

força necessária para remover este material de uma superfície de ensaio específica sob 

condições padrão. Este parâmetro proporciona uma medida da força adesiva ou coesiva, 

dependendo do modo de falha. Geralmente, o modo de falha é classificado em vários tipos 

Figura 4.7. Condições iniciais para a realização do SAFT. 

Película de PET 

Cola a fundir 

2,5 cm do comprimento da amostra 

colado na placa de aço inoxidável. 

Peso de 1 kg aplicado na amostra. 
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diferentes, incluindo falha coesiva, falha adesiva ou interfacial (entre a cola e o substrato) e 

falha vítrea (entre o material e a cola). A falha adesiva ocorre quando a cola deixa o 

substrato limpo, não deixando nenhum resíduo visível. Algumas colas podem falhar de forma 

coesa, deixando resíduos de cola no substrato onde é realizado o teste. (Kim et al., 2005) 

A adesão foi avaliada através de ensaio de peel a 90 e 180 graus, segundo a norma 

ASTM D 3330. O teste de peel consiste em medir a força necessária para remover um 

substrato flexível (filme de cola em PET) de um substrato rígido (placa de aço inoxidável). O 

substrato flexível é aplicado no substrato rígido com a dupla passagem de um rolo (2 kg). Este 

teste é realizado após 20 minutos e 24 horas da aplicação dos provetes na placa. As variações 

do método de peel referem-se ao ângulo de descolagem, Figura 4.8. (Colquímica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Pegajosidade 

A pegajosidade é uma propriedade de tal modo ambígua 

que para um HMPSA existem pelo menos três métodos (Rolling Ball 

Tack, Loop Tack ou Probe Tack) comuns de medição. Todos esses 

testes medem a capacidade da cola para formar uma ligação num 

tempo muito curto com uma força de contacto mínimo. 

(O'Brien et al., 2007) 

Neste estudo, a pegajosidade do HMPSA foi medida através 

do ensaio Loop Tack, pela norma ASTM D 6195A, Figura 4.9. Este 

teste consiste em medir a força necessária para remover um 

provete com HMPSA de uma placa de aço inoxidável 

imediatamente após ter sido colada, sem que tenha sido aplicada 

uma pressão na colagem. (Colquímica, 2015) 

Figura 4.8. Teste de Peel a 90 (à esquerda) e a 180 (à direita) graus. 

Figura 4.9. Teste de Loop Tack. 
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5 Discussão de Resultados 

Este projeto teve como objetivo primordial a definição e otimização da análise 

mecânica dinâmica de colas termofusíveis sensíveis à pressão. Para tal, foi necessário 

conhecer aprofundadamente o funcionamento do equipamento DMA 8000 da PerkinElmer, 

otimizar a preparação das amostras, definir o procedimento experimental, assim como todas 

as condições adequadas para uma melhor fiabilidade e reprodutibilidade dos resultados. 

Depois de ajustada a preparação das amostras e o procedimento experimental, torna-se 

imprescindível a análise e avaliação dos principais parâmetros e informações que se consegue 

retirar do DMA com interesse para a indústria das colas. 

Terminada, com sucesso, a primeira parte do projeto surgiu o interesse de criar uma 

formulação de HMPSAs com base no DMA. Inicialmente foi realizado um estudo para perceber 

qual o verdadeiro desempenho adesivo daquela que é considerada, a nível comercial, a 

melhor cola de elásticos para fraldas descartáveis. De seguida fizeram-se vários testes no 

laboratório para encontrar qual a cola da empresa que melhor se identifica com a cola 

concorrente. A partir da cola escolhida será possível melhorar o seu desempenho, alcançando 

e melhorando algumas características da cola concorrente. 

5.1 Implementação de ensaios de Análise Mecânica Dinâmica 

5.1.1 Preparação das Amostras 

Tal como já foi referido na secção anterior, a geometria adequada para a análise de 

HMPSAs consiste em provetes circulares com 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. Com o 

intuito de se alcançar os resultados com a melhor reprodutibilidade foram realizados testes 

no DMA seguindo vários métodos de preparação das amostras. 

Preparação 1 

1. Pesar duas amostras de 70 mg de HMPSA. 

2. No DMA, introduzir um clip com 1 mm de espessura no 

eixo de transmissão, Figura 5.1. 

3. Colocar as amostras no suporte do DMA, que concede a 

secção transversal circular, Figura 5.2. 

4. Aquecer a amostra até ao valor de temperatura que 

corresponde ao ponto de amolecimento da cola em 

análise. 

5. Com a amostra fundida, pressionar o suporte até junto do clip e retirá-lo. De modo a 

garantir a espessura pré-definida para a análise (1 mm). 

6. Deixar a amostra arrefecer até à temperatura ambiente. 

7. Iniciar a análise mecânica dinâmica. 

Figura 5.1. Eixo de 

transmissão do DMA. 
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Embora tenha sido possível concluir a análise e obter resultados, aquando do 

tratamento destes verificou-se que a sua reprodutibilidade estava longe da ideal, em alguns 

pontos obteve-se um coeficiente de variação de 122 %. A empresa aceita como “conforme” os 

resultados com o coeficiente de variação inferior a 20 %, valor baseado no histórico de 

resultados obtidos e aceite pela indústria. 

Estes resultados são facilmente justificados pelo manuseio das amostras. Tendo em 

conta a pegajosidade permanente dos HMPSAs as amostras foram tratadas em contacto direto 

com as mãos, o que pode ter induzido a contaminação das amostras. 

É de salientar que os pontos 4 e 5 desta preparação são necessários quer para atingir-

se a espessura exigida, quer para garantir que a amostra fica espalhada em toda a superfície 

do suporte onde será realizado o ensaio. 

Preparação 2 

1. Pesar 25 g de HMPSA. 

2. Colocar a amostra a fundir, numa estufa estabilizada a 170 ºC, durante 30 minutos. 

3. Retirar a cola fundida da estufa e espalhá-la num molde de espessura 1 mm. 

4. Deixar os moldes estabilizar, a temperatura controlada (22 ± 2 ºC), durante 12 horas. 

5. Colocar os moldes numa câmara refrigeradora (−10 ± 2 ºC) durante 3 horas. 

6. Retirar os moldes da refrigeração e com um cortante circular (10 mm de diâmetro) 

obter a amostra com a geometria pretendida. 

7. Colocar as amostras no suporte e iniciar a análise mecânica dinâmica. 
 

A Preparação 2 teve como objetivo impedir o contacto direto das mãos com as 

amostras de modo a evitar a presença de impurezas. Tal foi possível com a elaboração de 

moldes. Houve também a necessidade de congelar as amostras para que fosse possível cortar 

a cola com as medidas necessárias. O que seria impossível de fazer à temperatura ambiente 

devido à pegajosidade que a cola apresenta. 

Apesar de ter sido possível reduzir a presença de impurezas nas amostras, adveio outro 

problema associado à temperatura negativa que as amostras apresentavam (−10 ºC) no início 

da análise mecânica dinâmica. Para temperaturas baixas a amostra perde a pegajosidade que 

lhe é característica, o que não permite a ocorrência de adesão entre a amostra e o suporte. 

Assim, 5 minutos após o início do ensaio, que consiste no varrimento da temperatura (de −20 

Figura 5.2. Suporte das amostras no DMA.  

Local onde se coloca a 
amostra em análise. Esta 
é a parte do suporte que 
permite pressionar a cola 

fundida até junto do clip. 
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a 120 ºC), o software termina automaticamente o ensaio. Esta situação ocorre porque ao fim 

de algum tempo (5 minutos, com a temperatura igual a 5 ºC), a amostra não ganha 

pegajosidade e começa a deslizar, acabando por desviar-se da zona de teste, ou seja, o 

equipamento deixa de ter amostra suficiente para fazer a análise e dá por concluído o ensaio. 

Preparação 3 

1. Pesar 25 g de HMPSA. 

2. Colocar a amostra a fundir, numa estufa estabilizada a 170 ºC, durante 30 minutos. 

3. Retirar a cola fundida da estufa e espalhá-la num molde de espessura 1 mm, 

Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

4. Deixar os moldes estabilizar, a temperatura controlada (22 ± 2 ºC), durante 12 horas. 

5. Colocar os moldes numa câmara refrigeradora (−10 ± 2 ºC) durante 3 horas. 

6. Retirar os moldes da refrigeração e com um cortante específico (10 mm) obter a 

amostra com a geometria pretendida. 

7. Colocar as amostras no suporte e aquecer a amostra até 40 ºC, temperatura suficiente 

para garantir que a amostra adquire pegajosidade suficiente para aderir ao suporte. 

8. Iniciar a análise mecânica dinâmica. 
 

A Preparação 3 teve como objetivo garantir que a amostra obtinha pegajosidade para 

aderir ao suporte. O resultado do ensaio realizado com estas amostras foi semelhante ao 

obtido na Preparação 2. Ou seja, ao fim de algum tempo o software concluiu o ensaio. No 

entanto, nesta preparação a temperatura alcançada foi superior (≈ 50 ºC) e a amostra não 

desapareceu na totalidade da zona de teste. 

Apesar de a amostra ter aderido ao suporte, o volume da amostra diminui com o 

aumento da temperatura e como não foi comprimida (no estado fundido), foi criado um vazio 

entre a cola e o eixo de transmissão. Ou seja, quando a amostra atinge uma dada 

temperatura (≈ 50 ºC) começa a amolecer e concebe-se um espaço entre a cola e o eixo de 

transmissão. Quando este espaço é criado o software termina o ensaio considerando que já 

não existe amostra para analisar. 

Preparação 4 – Final 

Esta preparação teve como objetivo garantir que não se formaria um espaço entre a 

cola e o eixo de transmissão e ao mesmo tempo assegurar que a amostra aderia ao suporte. 

Figura 5.3. Moldes (à esquerda) e amostra com a secção transversal circular (à direita) de HMPSA. 
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Para tal foram realizadas várias tentativas, em que se pôde concluir que isto só é possível 

aumentando a espessura de 1 mm para 3 mm e diminuindo o diâmetro da amostra para um 

tamanho ligeiramente inferior ao diâmetro do suporte (de 10 mm para 8 mm). Foi também 

necessário aquecer a amostra até 5 ºC abaixo do ponto de amolecimento da cola em análise e 

comprimi-la até junto do clip para garantir a espessura requerida para a análise (1 mm).  

A partir do momento em que a cola começa a amolecer, neste equipamento, torna-se 

inevitável a perda de amostra para a base. Assim, este será o método que melhor otimiza a 

análise mecânica dinâmica, garantindo quantia suficiente de cola para análise na zona de 

teste, tendo em conta aquela que será gasta forçosamente por perdas no escorrimento da 

cola no suporte.  

1. Pesar 25 g de HMPSA. 

2. Colocar a amostra a fundir, numa estufa estabilizada a 170 ºC, durante 30 minutos. 

3. Retirar a cola fundida da estufa e espalhá-la num molde de espessura 3 mm. 

4. Deixar os moldes estabilizar, a temperatura controlada (22 ± 2 ºC), durante 12 horas. 

5. Colocar os moldes numa câmara refrigeradora (−10 ± 2 ºC) durante 3 horas. 

6. Retirar os moldes da refrigeração e com um cortante específico (8 mm) obter a 

amostra com as dimensões pretendidas, Figura 5.3. 

7. No DMA, introduzir um clip com 1 mm de espessura no eixo de transmissão. 

8. Colocar as amostras no suporte, Figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aquecer a amostra até 5 ºC abaixo do ponto de amolecimento da cola em análise, 

Figura 5.5. 

10. Com a amostra fundida, pressionar o suporte até junto do clip e retirá-lo. De modo a 

garantir a espessura pré-definida para a análise (1 mm). 

11. Deixar arrefecer a amostra à temperatura ambiente. 

12. Iniciar a análise mecânica dinâmica. 
 

 

 

Amostra em análise. 

Clip que define 
a espessura da 

amostra. 

Suporte da amostra 

circular e ajustável. 

Figura 5.4. Amostras colocadas no DMA. 
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Com esta preparação das amostras é possível evitar a manipulação das amostras com 

as mãos, garantir quantidade suficiente de cola e o espalhamento adequado para a análise na 

zona de teste.  

Assim, torna-se possível fazer o varrimento da temperatura pretendido (−20 a 120 ºC) 

e obter resultados reprodutíveis (coeficiente de variação inferior a 20 %) em todos os 

parâmetros com importância no desempenho de HMPSAs. No Anexo A é possível observar 

exemplos de coeficientes de variação para cada parâmetro analisado numa cola e a forma 

como foram calculados. Também são apresentados gráficos de exemplos de resultados do 

módulo de armazenamento, módulo de perda e amortecimento em função da temperatura 

para uma dada cola.  

É de salientar que a preparação da amostra é a mesma quer para a análise do 

varrimento da temperatura, quer para a análise da fluência. 

5.1.2 Otimização do Procedimento Experimental 

5.1.2.1 Ensaio de Varrimento da Temperatura 

Depois da preparação das amostras e do equipamento estar fechado inicia-se a análise 

mecânica dinâmica, cujos primeiros passos dizem respeito ao preenchimento de informações 

no software, Figura 5.6. 

Este teste será executado com uma frequência constante (1 Hz) desde os −20 ºC até 

aos 120 ºC, para que seja garantida a visualização de todos os parâmetros com interesse em 

DMA para HMPSAs. O primeiro ponto a ser visualizado é a temperatura de transição vítrea, 

enquanto o último ponto a ser analisado é o 3º crossover dos módulos de armazenamento e de 

perda, que corresponde à temperatura de fusão e neste tipo de colas é inferior a 120 ºC. 

Como o ensaio deve ser iniciado a −20 ºC para garantir que serão observados a 

temperatura de transição vítrea e o comportamento dos módulos de armazenamento e de 

perda, concluiu-se que a gama adequada de varrimento de temperatura seria de −20 ºC a 

120 ºC, com uma taxa de aquecimento de 5 ºC por minuto. 

 

Figura 5.5. Software do DMA para o aquecimento de uma amostra com SP = 75 ºC. 
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Para que a amostra atinja temperaturas negativas é necessária a alimentação de azoto 

líquido ao equipamento, como pode ser observado na Figura 5.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alimentação de azoto ao equipamento é feita até que este atinja os −20 ºC, quando 

isso acontece inicia-se a análise mecânica dinâmica, Figura 5.8. É importante que o 

equipamento esteja num local sem correntes de ar e com a temperatura controlada 

120 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 

4º Passo 

Figura 5.6. Preenchimento de informações no software do DMA 8000 para o ensaio de 

varrimento da temperatura. 

Figura 5.7. DMA 8000 a executar o ensaio de varrimento da temperatura. 

Recipiente que 
contém o azoto 

líquido. 

Alimentação 
de azoto no 

equipamento. 

Esta ligação permite 
realizar o ensaio em 
circuito fechado. 
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(21 ± 2 ºC), pois verificou-se serem fatores com influência na reprodutibilidade dos 

resultados, quer em modo de varrimento da temperatura, quer de fluência. 

Relativamente ao manuseio do azoto, para além das questões de higiene e segurança, 

existem alguns cuidados a ter no que diz respeito à transferência para o recipiente que serve 

de alimentação direta ao equipamento, como pode ser visto na Figura 5.7. Inicialmente a 

transferência de azoto foi efetuada num local sem controlo de temperatura ou humidade. No 

entanto, verificou-se um entupimento, sem razão aparente, do tubo que permite a 

alimentação do azoto ao equipamento. De modo a tentar perceber o que poderia causar esta 

obstrução, o recipiente foi analisado por técnicos do fornecedor do equipamento que não 

detetaram qualquer problema mecânico. Assim, houve a necessidade de estudar o fenómeno 

que estaria associado a este impasse. Procedeu-se à transferência do azoto num local com 

temperatura (21 ± 2 ºC) e humidade (60 %) controladas, mas o problema persistiu. Como a 

percentagem de humidade era bastante elevada para a temperatura a que se estava a fazer a 

transferência, o problema ficou identificado, ou seja, o azoto líquido (−196 ºC) em contacto 

com o ar forma cristais de gelo que irão obstruir o tubo de alimentação de azoto, impedindo 

que a amostra de cola alcance temperaturas negativas. Analisaram-se as condições de 

temperatura e humidade em várias zonas da empresa, e não foi possível encontrar um local 

com menor percentagem de humidade, pelo que a única alternativa seria tentar fazer a 

transferência num local com o mesmo teor de humidade mas a temperaturas mais baixas 

(17 ºC), fator que foi suficiente para resolver o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Ensaio de Fluência 

Depois da preparação das amostras e do equipamento estar fechado inicia-se o teste 

de fluência (medição da deformação do material quando sujeito a uma carga de cisalhamento 

constante, em função do tempo), cujos primeiros passos dizem respeito ao preenchimento de 

informações no software, Figura 5.9. 

Trata-se de um ensaio isotérmico, pois será executado a temperatura constante, e a 

amostra estará sujeita a uma força constante de 0,5 N, durante 60 minutos.  

 

Figura 5.8. Último passo para iniciar o ensaio de varrimento da temperatura. 
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A temperatura à qual o teste foi feito teve por base as condições em que é executado 

o teste físico de análise da fluência realizado no laboratório de ID da Colquímica para 

HMPSAs, ou seja, para este tipo de colas a fluência é analisada a 40 ºC.  

A força que é aplicada neste ensaio foi discutida com o fornecedor do equipamento, 

que sugeriu que fosse aplicada uma força inferior a 2 N para que o equipamento não fosse 

danificado. Nesse sentido, optou-se por aplicar uma força de 0,5 N durante 60 minutos. Como 

a força e o tempo pré-definidos foram suficientes para ultrapassar o limite mínimo da 

resolução do deslocamento (1 nanómetro), considerou-se que estes valores seriam adequados. 

No início do ensaio, o equipamento deve estar fechado tal como se pode observar na 

Figura 5.7, cuja única diferença é a alimentação do azoto ao equipamento, que neste ensaio 

não é precisa. Assim que o equipamento atinge os 40 ºC, inicia-se o ensaio da fluência, 

Figura 5.8. 

5.1.3 Caracterização de HMPSAs por DMA 

Depois de definidos a preparação das amostras e o procedimento experimental surge a 

necessidade de analisar e avaliar os diferentes parâmetros que podem ser extraídos do DMA, 

com interesse para a indústria de colas termofusíveis sensíveis à pressão. 

É importante dizer que estes parâmetros por si só não são o suficiente para avaliar o 

desempenho adesivo da cola. O DMA é considerado um método rápido de análise que permite 

a comparação das diferentes características de cada cola, de modo a compreender o que é 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 

4º Passo 

0 0 

Figura 5.9. Preenchimento de informações no DMA 8000 para o ensaio da fluência. 
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preciso mudar e como, tornando-se um apoio importante na formulação de HMPSAs. Em 

paralelo, existem uma série de testes a serem feitos (como pode ser visto na secção da 

Descrição Técnica) de modo a garantir a eficiência destas colas na sua aplicação e utilização. 

No final de um ensaio de varrimento de temperatura pode extrair-se um gráfico que 

relaciona o amortecimento e os módulos (de armazenamento e de perda) com a temperatura, 

Figura 5.10.  

A janela de visualização que melhor apresenta os resultados em análise foi definida de 

acordo com os valores mínimos e máximos das propriedades a serem analisadas. Para a 

temperatura é de −10 a 110 ºC, para o amortecimento é de 0,01 a 10 e para os módulos é de 

1,00 × 102 a 1,00 × 109 Pa. É de salientar que foi feita a representação dos dados relativos aos 

módulos e ao amortecimento em escala logarítmica, para facilitar a visualização. 

Na Figura 5.10 estão representados os pontos (de A a E) a vermelho que assinalam os 

principais parâmetros a analisar. Os parâmetros assinalados, a região de análise e a forma 

como são avaliados foram selecionados com base nas características importantes no 

desempenho de HMPSAs e nas especificações dos testes tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A” – Temperatura no Ponto Máximo do Amortecimento 

O valor da temperatura no ponto máximo da curva de amortecimento corresponde à 

temperatura de transição vítrea (Tg).  

O valor da temperatura de transição vítrea deve ser tipicamente inferior a 10 ºC, ou 

deve encontrar-se 30 a 70 ºC abaixo da temperatura de fusão da cola. A principal implicação 

da Tg está relacionada com a temperatura a que a cola é utilizada, pois deve ser inferior à 

temperatura ambiente. Em países quentes este parâmetro não é relevante, uma vez que a Tg 

é sempre inferior à temperatura ambiente, ou seja, a cola nas condições de serviço 

comporta-se como um material viscoelástico. No entanto, em países frios é necessário que a 

temperatura de transição vítrea seja inferior à temperatura ambiente (que é muito baixa), 

Figura 5.10. Gráfico de DMA para um HMPSA. 
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isto porque se estiver muito acima a cola torna-se quebradiça e não é possível a sua 

utilização. 

O amortecimento (tan()) representa um balanço entre a capacidade adesiva e coesiva 

da cola. Desta forma, os resultados obtidos no teste da resistência à descolagem podem ser 

correlacionados com o DMA através do valor da tan(). A falha adesiva ocorre quando a cola 

deixa o substrato limpo, não deixando nenhum resíduo percetível visualmente. Assim, quando 

o objetivo é avaliar a capacidade de adesão da cola deve-se analisar o ponto máximo do 

amortecimento, que deve coincidir com o ponto a partir do qual o módulo de perda começa a 

superar o módulo de armazenamento (primeiro cruzamento dos módulos de armazenamento e 

perda, que define o início da região de utilização de HMPSAs). Nesta região, o amortecimento 

é superior à unidade, E′′  E′, ou seja, o polímero dissipa a energia através da sua própria 

deformação, o que permite que o material adira facilmente ao substrato e é avaliada a 

capacidade adesiva da cola.  

Quanto maior o valor de tan() no ponto máximo do amortecimento, melhor será a 

capacidade de adesão da cola. Para que o valor da tangente aumente, o módulo de perda 

terá de ser suficientemente superior ao módulo de armazenamento. Isto é, o material torna-

se mais viscoso e menos rígido, ou seja, a cola fica menos elástica (deformação plástica 

superior) mas a capacidade de adesão da cola será bastante superior e por conseguinte a 

resistência à descolagem será elevada. 

A temperatura à qual é lido o ponto máximo do amortecimento (Tg) dá a indicação que 

20 ºC acima desse valor a cola possui maior resistência à descolagem. 

“B” – Valores de tan() e E′ a 40 ºC 

Quando o objetivo é avaliar a capacidade de resistência da cola à fluência é 

importante avaliar o comportamento do amortecimento e do módulo de armazenamento, à 

temperatura de 40 ºC. A temperatura escolhida para esta análise teve em conta as 

especificações da instrução de trabalho da Colquímica para o ensaio de fluência, que respeita 

o facto de esta análise dever ser realizada a uma temperatura igual ou superior a 40 % da 

temperatura de fusão do material. 

Quanto maior o módulo de armazenamento e menor o amortecimento, menor será a 

fluência da cola. O amortecimento deve ser o mais baixo possível, o que é facilmente 

explicado pelo valor elevado do módulo de armazenamento. O E′ traduz a rigidez e 

flexibilidade do material, quanto maior este parâmetro mais coesa a cola se torna, ou seja, 

será mais rígida e apresentará menor a fluência.  

Estes resultados podem ser comparados com os valores obtidos no teste de fluência 

executado também neste equipamento. 
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“C e D” - Patamar Borrachoso 

O patamar borrachoso é definido pelo segundo e terceiro pontos de cruzamento 

(crossover) dos módulos de armazenamento e de perda. A diferença de temperaturas destes 

pontos (ΔTborrachoso = T3ºcrossover - T2ºcrossover) indica a largura do patamar, isto é, quanto maior o 

ΔT, maior será o patamar borrachoso. 

Este patamar deve ser o mais largo possível, pois traduz a região ótima de utilização 

de HMPSAs, isto é, o desempenho da cola será extremamente eficiente numa gama alargada 

de temperaturas. O ideal seria que este patamar abrangesse a temperatura ambiente de 

todos os países (quentes e frios). 

É de salientar que no patamar borrachoso os valores do módulo de armazenamento 

devem estar compreendidos entre 103 e 106 Pa. (O'Brien et al., 2007) 

“D” - Terceiro Cruzamento dos Módulos de Armazenamento e de Perda 

O terceiro cruzamento dos módulos de armazenamento e de perda indicam o fim da 

região de utilização de HMPSAs e o início do fluxo viscoso. Este valor corresponde à 

temperatura de fusão da cola (Tm) e a partir deste momento a cola perde a sua força coesiva. 

A temperatura de fusão deve ser o mais baixo possível, mas suficientemente superior à 

temperatura ambiente (≈ 60 ºC), de modo a garantir resistência térmica ao HMPSA durante o 

seu transporte e armazenamento. 

Na análise mecânica dinâmica o valor da Tm é correlacionado com o teste de 

resistência térmica (SAFT – Shear Adhesion Failure Temperature). (O'Brien et al., 2007) É, 

também, um indicador do valor correspondente ao ponto de amolecimento (SP) da cola 

(SP  Tm). 

“E” - Ponto Médio do Patamar Borrachoso 

Algumas colas podem falhar de forma coesa, deixando resíduos de cola no substrato 

onde é realizado o teste. Assim, quando o objetivo é avaliar a capacidade de coesão da cola 

deve-se analisar o ponto médio do patamar borrachoso, que deve coincidir com o valor 

mínimo do amortecimento, região onde o módulo de armazenamento é superior ao módulo de 

perda. 

Assim, o ponto médio do patamar borrachoso permite avaliar a capacidade coesiva da 

cola. Nesta região, o amortecimento é baixo, E′  E′′, ou seja, a recuperação elástica 

aumenta, o que permite que a capacidade coesiva da cola aumente.  

É possível concluir que quanto maior o módulo de armazenamento e menor o 

amortecimento, mais coesa é a cola. 

Ensaio de Fluência 

O teste de fluência é também executado no equipamento DMA 8000 e permite obter a 

deformação que a amostra sofreu (ΔL [mm]) durante os 60 minutos em que esteve sujeita a 
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uma carga de cisalhamento constante de 0,5 N. A partir deste valor é possível calcular a 

percentagem de fluência:  

         

            (5.1) 

Em que x corresponde à espessura inicial da amostra (1 mm). Esta propriedade é 

bastante importante na caracterização dos HMPSAs em estudo (colas para elásticos utilizados 

em fraldas descartáveis). Este valor deve ser o mais baixo possível, significando que o 

material não deforma quando sujeito a uma carga ou tensão. 

5.2  Formulação de HMPSA com base em DMA 

Nesta secção serão descritas as diferentes etapas para a formulação de uma cola 

termofusível sensível à pressão cuja constituição envolve: resinas, óleos, antioxidantes e 

polímeros, Tabela 5.1. De todos os componentes, o estabilizador, é o único componente que 

não irá sofrer alteração, porque o seu teor numa formulação de HMPSA é muito baixo, 

acabando por não afetar os parâmetros que definem o desempenho da cola. 

Tabela 5.1. Principais características das matérias-primas utilizadas. 
 

 Base Química SP [ºC] Viscosidade [cP] Mw [g.mol-1] Tg [ºC] Índice de Fluidez 

Resina 1 
Hidrogenada de 
hidrocarboneto   
ciclo-alifático 

103,4 800 a 160 ºC 670 52,0 - 

Resina 2 
Hidrogenada de 
hidrocarboneto 

aromático modificado 
102,5 850 a 160 ºC 800 52,0 - 

Resina 3 
Hidrocarboneto 

aromático/alifático 
92,0 75 a 200 ºC - - - 

Resina 4 
Hidrogenada de 

hidrocarboneto C9 
99,0 3700 a 140 ºC 1400 - - 

Resina 5 
Hidrogenada de 

hidrocarboneto C9 
117,0 - 2030 - - 

Resina 6 
Hidrocarboneto 

aromático 
153,0 100 000 a 175 ºC 6950 99,0 - 

Óleo Nafténico - 8 a 100 ºC - −27,0 - 

Estabilizador Antioxidante Fenólico 117,5 - 1178 - - 

Polímero 1 SIS (S – 30 %) - - - - 4 a 200 ºC 

Polímero 2 SBS (S – 30 %) - - - - 7 a 200 ºC 

Polímero 3 SBS (S – 43 %) - - - - 24 a 200 ºC 

 

5.2.1 Caracterização dos HMPSAs em Estudo 

O objetivo da nova formulação é aproximar o mais possível as características de um 

novo HMPSA às características de uma cola concorrente, a melhor no mercado e anunciada 

com zero creep. Trata-se de uma cola termofusível sensível à pressão para utilizar nos 
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elásticos das fraldas descartáveis, cuja principal característica é a fluência, ou melhor a 

ausência de fluência (o chamado zero creep, que embora o zero não seja real, quanto menor 

o valor, melhor será o poder elástico da cola). 

Realizou-se todos os ensaios para a cola concorrente (cc861) e para as duas melhores 

colas de elásticos da Colquímica (w2834 e w2934), de modo a avaliar o verdadeiro 

desempenho da cola cc861 e comparar com as colas w2834 e w2934, para identificar aquela 

que melhor se aproxima da concorrente e servirá de base à nova formulação. 

Na Tabela 5.2 encontram-se os resultados obtidos nos testes físicos e no DMA 8000 

para análise mecânica dinâmica e para a fluência. 

 

Tabela 5.2. Resultados obtidos. 

 cc861 w2934 w2834 

Viscosidade [cP] 28 000 7 500 6 338 

SP [ºC] 101,0 76,3 91,5 

SAFT [ºC] 85,0 60,0 75,0 

Loop Tack [N] 25,64 26,25 20,67 

Peel 90º [N] 
20 minutos 15,91 20,43 23,25 

24 horas 18,70 21,56 25,57 

Peel 180º [N] 
20 minutos 25,67 32,13 36,39 

24 horas 29,28 33,24 36,53 

Ponto Máximo do 
Amortecimento 

Tg [ºC] 25,7 24,0 21,8 

tan() 1,93 3,36 4,45 

T = 40 ºC 
E′ [Pa] 1,28×105 5,90×104 2,45×104 

tan() 0,68 0,79 0,75 

ΔTborrachoso [ºC] 62,5 35,0 44,7 

Tm [ºC] 98,5 73,3 83,2 

Ponto médio do 
Patamar Borrachoso 

E′ [Pa] 6,47×104 3,60×104 1,73×104 

tan() 0,26 0,39 0,24 

Fluência [%] 11,50 20,37 17,93 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2 podem ser retiradas algumas ilações 

quanto à correlação entre os parâmetros analisados nos testes físicos e nos testes efetuados 

no DMA, assim como o desempenho de cada cola. 

Como seria expectável, quanto maior a temperatura de fusão, maior o ponto de 

amolecimento e maior a resistência térmica (SAFT) da cola. 

O valor do ponto máximo do amortecimento traduz a capacidade de adesão da cola, o 

que pode ser correlacionado com os resultados dos testes de peel a 90 e 180 graus. Assim, 

quanto maior o valor do amortecimento no ponto máximo, maior é a adesão e portanto maior 

a resistência à descolagem (valores elevados de peel). 
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Os resultados da fluência obtidos no DMA 8000 podem ser correlacionados com análise 

mecânica dinâmica através dos valores de módulo de armazenamento e amortecimento a 

40 ºC. Isto é, a 40 ºC quanto maior o módulo de armazenamento e menor o amortecimento, 

maior será a resistência à fluência, o que está de acordo com os resultados apresentados. 

Como a avaliação da fluência está relacionada com a capacidade coesiva da cola, é 

possível correlacionar estes resultados com os valores obtidos no ponto médio do patamar 

borrachoso. Ou seja, quanto mais alto o valor do módulo de armazenamento e mais baixo o 

amortecimento, maior será a coesão e, por consequência, a resistência à fluência aumenta. 

Relativamente ao desempenho das colas pode concluir-se que os resultados foram os 

esperados e que exibem concordância face aos conceitos que os relacionam. 

De facto, a cola cc861 apresenta o valor mais baixo de fluência (a 40 ºC exibe maior E′ 

e menor tan()), aproximadamente metade do valor apresentado pela cola de maior destaque 

da Colquímica para esta aplicação (w2934). É de destacar o elevado patamar borrachoso da 

cola, o que revela uma região alargada de utilização ótima da cola, e a elevada resistência à 

temperatura (maior Tm e SAFT). Quanto à coesão, no ponto médio do patamar borrachoso a 

cola cc861 exibe o valor mais elevado de E′, no entanto, não possui o menor valor de tan() 

devido à alta viscosidade que apresenta, tornando o E′′ suficientemente superior ao E′, o que 

não permite baixar o amortecimento. Deste modo e com base nos resultados de viscosidade e 

fluência pode concluir-se que se trata da cola com maior capacidade coesiva. 

Contudo e tal como seria de esperar pela crítica apontada no mercado de colas 

termofusíveis, esta cola apresenta dois parâmetros com impacto negativo na perspetiva do 

utilizador: viscosidade e ponto de amolecimento muito elevados. Enquanto um valor elevado 

de viscosidade pode causar o entupimento das máquinas usadas na aplicação da cola e 

dificultar o seu espalhamento, um valor alto do ponto de amolecimento indica que a 

aplicação da cola será a temperaturas muito elevadas, o que significa maior gasto energético 

na sua aplicação. 

Também apresenta como desvantagem o pior valor de temperatura de transição vítrea 

(25,7 ºC), sendo demasiado alto, superior à temperatura ambiente de muitos países onde não 

será possível o seu uso. Trata-se assim de uma cola indicada para países quentes devido ao 

alto valor de Tg e elevada resistência à temperatura. Esta cola possui a menor capacidade de 

adesão (menor tan() no ponto máximo) e consequentemente a pior resistência à descolagem 

(valores mais baixos de peel). 

A cola w2934 é caracterizada pelos melhores resultados de pegajosidade (valor mais 

alto de loop tack) e temperatura de fusão (valor mais baixo mas superior a 60 ºC). Com o 

valor mais baixo de ponto de amolecimento é também a que apresenta menor resistência à 

temperatura (resultado mais baixo de SAFT). Esta cola apresenta o patamar borrachoso mais 

estreito e a pior fluência. Quanto à coesão os resultados são inconclusivos, em termos de 
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comparação talvez apresente o valor mais baixo devido à alta fluência, que indica pouca 

capacidade coesiva. 

Por fim, a cola w2834 exibe a melhor Tg (o valor mais baixo, embora não seja tão 

baixo como desejável), maior capacidade de adesão (maior tan() no ponto máximo) e melhor 

resistência à descolagem (resultados mais altos de peel). Esta cola apresenta a menor 

pegajosidade (valor mais baixo de loop tack), um valor de fluência intermédio e o valor mais 

baixo de viscosidade. Quanto à coesão os resultados são inconclusivos, em termos de 

comparação talvez apresente um valor intermédio devido à fluência média que exibe e ao 

valor baixo do tan() no ponto médio do patamar borrachoso. 

As características da cola cc861 aproximam-se às da cola w2834 no que diz respeito ao 

ponto de amolecimento, resistência à temperatura, coesão, fluência, largura do patamar 

borrachoso e temperatura de fusão. A cola w2934 aproxima-se da concorrente no que 

concerne à viscosidade, temperatura de transição vítrea, adesão, resistência à descolagem e 

pegajosidade. 

Com base nas características da cola concorrente e nas necessidades do mercado, o 

objetivo da nova formulação é obter uma cola com uma fluência de aproximadamente 15 % e 

o valor mais baixo possível de viscosidade, de modo a facilitar a aplicação da cola. 

Concluiu-se que a cola w2934 é a referência indicada para uma nova formulação com 

vista a alcançar o objetivo pretendido. A escolha deve-se aos bons resultados no que respeita 

ao ponto de amolecimento, pegajosidade e temperatura de fusão, que aliados à capacidade 

de adesão e viscosidade próximas da cola concorrente a tornam uma boa referência para o 

objetivo a alcançar.  

Apesar do valor de viscosidade da cola w2934 ser superior ao da cola w2834, este tem, 

ainda, uma larga margem de progressão sem que seja atingido o valor apresentado pela cola 

cc861. Tendo em conta que a principal desvantagem da cola w2934 é a capacidade coesiva, e 

que o objetivo é aumentar a fluência (aumentando a coesão), pode considerar-se que esta 

cola é uma boa opção. 

Para confirmar a escolha feita, fez-se a análise de infravermelho de uma amostra de 

cola cc861 e w2934.  

Apenas é conhecida a base química da cola w2934 e como se pode observar na 

Figura 5.11 a cola cc861 apresenta os picos característicos dos componentes da cola w2934, 

revelando uma vez mais a escolha acertada na referência para a nova formulação. 

A formulação da cola w2934 é constituída pela resina 1 (27,2 %), resina 2 (14,9 %), 

resina 3 (5,0 %), resina 4 (9,9 %), resina 5 (5,2 %), óleo (17,9 %), estabilizador (0,3 %), 

polímero 1 (3,9 %) e polímero 2 (15,2 %). 
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Tal como seria de esperar, observa-se a presença dos picos característicos das ligações 

de hidrocarbonetos aromáticos (≈ 3 000 cm-1) e alifáticos (≈ 2 920 cm-1), uma vez que fazem 

parte da base química das resinas que integram a formulação da cola w2934.  

Também se pode observar os picos característicos da aromaticidade do anel de 

benzeno (≈ 1 500 cm-1) típico em SBCs e os picos representativos das ligações de isopropeno 

do SIS (≈ 1 000 cm-1). Apesar de ser expectável a presença de picos com comprimento de onda 

característicos das ligações de butadieno do SBS, tal não se verificou para os comprimentos 

de onda de aproximadamente 3 000 e 1 500 cm-1 devido à sobreposição dos espetros, uma vez 

que para o comprimento de onda de 700 cm-1 observa-se um pico, também característico 

destas ligações. 

5.2.2 Produção em Laboratório 

Foram produzidos onze HMPSAs em laboratório com o objetivo de analisar o 

comportamento dos principais parâmetros obtidos na análise mecânica dinâmica, da 

viscosidade e do ponto de amolecimento, face à variação do teor das diferentes matérias-

primas presentes na formulação. É de salientar que o parâmetro referente à fluência não foi 

analisado, por ser o objetivo principal da nova formulação e os resultados serem muito 

influenciados pelo modo como é produzida a cola.  

Como a produção em laboratório não garante características quantitativamente iguais 

às da cola feita na Produção Piloto, a primeira cola a ser feita no laboratório foi a cola de 

referência (w2934), de modo a que os parâmetros em análise sejam comparados em 

igualdade de circunstâncias. 

De seguida produziram-se, em laboratório, dez novas formulações, com a alteração de 

duas variáveis em simultâneo. Estas formulações podem ser vistas em detalhe na Tabela 5.3 e 

os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5.4. 

 

 

w2934 

cc861 

Figura 5.11. Análise de FTIR. 



Uso de Análise Mecânica Dinâmica (DMA) para apoio ao Desenvolvimento de Formulações de Colas Termofusíveis 

 

Discussão de Resultados 37 

Tabela 5.3. HMPSAs produzidos em laboratório. 

 w2934 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Resina 1 [g] 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

Resina 2 [g] 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Resina 3 [g] 8,0 19,0 − 8,0 8,0 8,0 8,0 2,0 13,0 2,0 13,0 

Resina 4 [g] 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

Resina 5 [g] 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Óleo [g] 27,0 15,1 34,5 32,8 21,0 32,8 21,1 27,0 27,0 27,0 27,0 

Estabilizador [g] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Polímero 1 [g] 5,9 5,9 5,9 − 11,8 5,9 5,9 
11,
8 

− 5,9 5,9 

Polímero 2 [g] 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 17,0 28,7 22,9 22,9 28,8 17,0 

 
Tabela 5.4. Resultados obtidos na Produção de HMPSAs em Laboratório. 

 Viscosidade 
[cP] 

SP [ºC] 

Ponto Máximo 
Amortecimento ΔTborrachoso 

[ºC] 
Tm [ºC] 

Ponto médio 
Patamar Borrachoso 

 Tg [ºC] tan() E′ [Pa] tan() 

w2934 4 938 75,0 24,1 4,17 28,4 71,1 1,94×104 0,54 

L1 7 250 81,0 31,6 0,64 28,8 74,3 1,78×104 0,73 

L2 3 875 71,5 14,8 3,97 36,3 68,3 1,97×104 0,41 

L3 2 725 74,0 23,3 1,32 27,9 64,6 1,21×104 0,60 

L4 5 000 76,5 27,5 3,41 23,0 71,8 1,26×104 0,74 

L5 2 750 65,0 24,3 5,15 20,7 65,8 1,10×104 0,62 

L6 4 875 75,0 28,2 2,90 22,2 69,0 1,12×104 0,71 

L7 4 500 80,0 18,4 3,54 32,6 72,1 1,43×104 0,57 

L8 3 200 70,0 32,9 2,16 12,3 65,0 1,12×104 0,83 

L9 5 375 75,5 19,0 2,57 35,0 71,1 1,67×104 0,55 

L10 3 250 69,0 31,8 5,35 16,3 68,8 1,06×104 0,79 

 

Quando se aumenta o teor de resina e diminui a quantidade de óleo (L1) verifica-se 

um aumento nos seguintes parâmetros: viscosidade, SP, Tg e Tm. A região ótima de utilização 

não variou significativamente. Relativamente à capacidade adesiva e coesiva é percetível um 

decréscimo nos resultados.  

Geralmente, o aumento do teor de resina e a diminuição da quantidade de óleo 

origina o aumento da capacidade de coesão e adesão, condição que não se verifica na 

formulação L1. Este comportamento é explicado pela redução drástica no teor de óleo. A cola 

ficou de tal forma dura que foi difícil o seu espalhamento e perdeu quase na totalidade o seu 

poder adesivo (valor muito baixo da tan() no ponto máximo do amortecimento) devido à 

falta de óleo que não permitiu a plastificação da cola. No entanto, o aumento da viscosidade, 
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SP, Tg e Tm comprova-se tal como era expectável. É de salientar que esta cola não apresenta 

pegajosidade à temperatura ambiente, não sendo, por isso, considerada um HMPSA. 

Quando se diminui o teor de resina e aumenta a quantidade de óleo (L2) verifica-se 

um aumento na região ótima de utilização e na capacidade coesiva. A capacidade de adesão 

não variou significativamente. Observa-se um decréscimo nos seguintes resultados: 

viscosidade, SP, Tg, e Tm. 

A diminuição do teor de resina e o aumento da quantidade de óleo implica, 

geralmente, o amolecimento da cola e a diminuição da capacidade de coesão e adesão, 

condição que não se verifica, por completo, na formulação L2. Tal como seria de esperar o 

valor da Tg diminui bastante, pelo que a cola tornou-se menos quebradiça na região de 

utilização. A capacidade de adesão da cola não variou significativamente, enquanto a 

capacidade de coesão aumentou, sendo previsível o efeito contrário. 

Quando se diminui o teor de Polímero 1 e aumenta a quantidade de óleo (L3) verifica-

se uma descida nos seguintes parâmetros: viscosidade, Tg, capacidade adesiva, coesiva e Tm. 

O SP e região ótima de utilização não variaram significativamente. 

Com o aumento do teor de óleo e a diminuição da quantidade de polímero 1 é 

expectável que a cola perca dureza (E′ inferior) e seja menos viscosa. Consequentemente, a 

capacidade coesiva e adesiva irá diminuir, tal como acontece com esta formulação. A cola 

torna-se menos quebradiça (Tg inferior).  

Relativamente ao aumento do teor de Polímero 1 e diminuição da quantidade de óleo 

(L4) verifica-se um aumento na Tg. A viscosidade, o SP e a Tm não variam significativamente. 

Quanto à região ótima de utilização, capacidade adesiva e coesiva é percetível um 

decréscimo nos resultados. 

A diminuição da quantidade de óleo e o aumento do teor de polímero 1 presumem o 

aumento do SP e da Tm, assim como a descida da Tg, tal não se verificou nesta formulação. O 

aumento do polímero 1 implica o aumento da dureza da cola (E′ superior). Como 

consequência, a viscosidade e a capacidade coesiva aumentam, enquanto a capacidade 

adesiva diminui. A única justificação para os resultados obtidos é a degradação da cola, uma 

vez que foi produzida em laboratório e a probabilidade de isso acontecer é elevada devido à 

alta temperatura a que é feita a mistura de uma quantidade pequena de matérias-primas. 

Quando se diminui o teor de Polímero 2 e aumenta a quantidade de óleo (L5) verifica-

se um aumento na capacidade adesiva, enquanto a Tg não variou significativamente. Quanto à 

viscosidade, SP, capacidade coesiva, região ótima de utilização e Tm é visível um decréscimo 

nos resultados. 

A diminuição do teor de polímero 2 implica a diminuição da rigidez da cola (E′ 

inferior), como consequência, a viscosidade, o SP, a Tm e a capacidade coesiva diminuem, 
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enquanto a capacidade adesiva aumenta, como se pode observar nos resultados obtidos. O 

aumento da quantidade de óleo faz com que a Tg e a capacidade adesiva aumentem. 

Quanto ao aumento do teor de polímero 2 e diminuição da quantidade de óleo (L6) 

verifica-se um aumento na Tg, enquanto a viscosidade e o SP não variam significativamente. 

Quanto à capacidade adesiva e coesiva, região ótima de utilização e Tm demonstra-se um 

decréscimo nestes resultados. 

O aumento da quantidade de polímero 2 implica o aumento da rigidez da cola (E′ 

superior), como consequência, a viscosidade, o SP, a Tm e a capacidade coesiva aumentam, 

enquanto a capacidade adesiva diminui. A diminuição do teor de óleo faz com que a Tg e a 

capacidade adesiva diminuam e, a capacidade coesiva e Tm aumentem (resultados que não se 

verificaram). 

Relativamente à diminuição do teor de resina e aumento da quantidade de Polímero 1 

(L7) verifica-se um aumento no SP e na região ótima de utilização. A viscosidade e a Tm não 

variam significativamente. A Tg, a capacidade adesiva e coesiva apresentam um decréscimo 

nos resultados. 

A diminuição do teor de resina e o aumento do polímero 1 presumem o aumento do SP 

e da Tm, assim como a descida da Tg, tal como se verifica. O aumento do polímero 1 implica o 

aumento da dureza da cola (E′ superior), como consequência, a viscosidade e a capacidade 

coesiva aumentam, enquanto a capacidade adesiva diminui. No entanto, a diminuição da 

quantidade de resina fez com que houvesse uma descida na viscosidade e capacidade coesiva. 

É de salientar que a interação borracha/resina é mais forte que a interação borracha/óleo, 

pelo que se trata de dois componentes com extrema importância na formulação de HMPSAs.  

Relativamente ao aumento do teor de resina e diminuição da quantidade de 

Polímero 1 (L8) verifica-se um aumento na Tg. Relativamente à viscosidade, SP, capacidade 

adesiva, coesiva e Tm é percetível uma descida dos resultados. Destaca-se uma descida 

drástica na região ótima de utilização da cola. 

É de salientar que na formulação L8 retirou-se por completo a presença do polímero 

de base SIS (polímero 1), de modo a perceber-se a influência que teria somente um polímero 

de base SBS na formulação. Assim, com o aumento do teor de resina e a diminuição da 

quantidade de polímero 1 é expectável que a cola perca dureza (E′ inferior) e seja menos 

viscosa, consequentemente, a capacidade coesiva e adesiva irá diminuir, tal como acontece 

com esta formulação. A cola torna-se menos quebradiça (Tg inferior) e observa-se uma 

descida no SP e Tm. 

Quanto à diminuição do teor de resina e aumento da quantidade de Polímero 2 (L9) 

verifica-se um aumento na região ótima de utilização. Os resultados da Tg e capacidade 

adesiva decrescem. A viscosidade, o SP, a capacidade coesiva e a Tm não variam 

significativamente. 
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Na formulação L9 observa-se o mesmo efeito que no desempenho da formulação L6, à 

exceção da Tg que diminui, da região ótima de utilização que aumenta e, da Tm e capacidade 

de coesão que não variam significativamente, como consequência da diminuição da 

quantidade de resina em vez de óleo. 

Quanto ao aumento do teor de resina e diminuição da quantidade de polímero 2 (L10) 

verifica-se um aumento na Tg e na capacidade de adesão. Relativamente à viscosidade, SP, 

capacidade coesiva e Tm é percetível um decréscimo nos resultados. Destaca-se uma descida 

drástica na região ótima de utilização da cola. 

A diminuição do polímero 2 implica a diminuição da rigidez da cola (E′ inferior), como 

consequência, a viscosidade, o SP, a Tm e a capacidade coesiva diminuem, enquanto a 

capacidade adesiva aumenta, como se pode observar nos resultados obtidos. O aumento do 

teor de resina faz com que a Tg e a capacidade adesiva aumentem. 

O objetivo da produção de HMPSAs em laboratório foi perceber de que forma as 

diferentes matérias-primas influenciam o desempenho da cola. Este objetivo não foi cumprido 

de forma consistente, o desempenho é influenciado pela fácil degradação da cola durante a 

produção e pelo facto de o efeito provocado no desempenho da cola variar de acordo com a 

alteração de duas matérias-primas em simultâneo. 

Contudo e devido à concordância verificada em alguns parâmetros é possível concluir 

alguns aspetos relativos à variação da composição em relação à formulação de referência: 

 O aumento da quantidade de resina provoca o aumento da Tg e a descida da região 

ótima de utilização. 

 A diminuição da quantidade de resina não altera significativamente a viscosidade; 

diminui a Tg e a capacidade de adesão; e, aumenta a região ótima de utilização. 

 O aumento do teor de óleo provoca a descida da viscosidade, SP, Tg e Tm. 

 A diminuição do teor de óleo origina o aumento da Tg. 

 O aumento da quantidade de polímero 1 mantém inalterada a viscosidade e diminui a 

capacidade adesiva. 

 A diminuição da quantidade de polímero 1 provoca a diminuição da viscosidade, Tm e 

capacidade de coesão. 

 O aumento da quantidade de polímero 2 mantém inalterada a viscosidade e o SP, 

enquanto a diminui a capacidade de adesão. 

 A diminuição da quantidade de polímero 2 provoca a diminuição da viscosidade, SP, 

região ótima de utilização, capacidade de coesão e Tm, enquanto a capacidade de adesão 

aumenta. 
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5.2.3 Produção Piloto 

A partir da cola de referência (w2934) e com o objetivo de alcançar características 

semelhantes às da cola concorrente (cc861), principalmente no que respeita à fluência 

(atingir 15 % de fluência), fez-se dez novos HMPSAs (F1 a F10) em produção piloto, que 

garante que a cola terá o mesmo desempenho que os HMPSAs originados na linha de produção 

da fábrica. Estas formulações e os resultados obtidos podem ser vistos em detalhe na Tabela 

5.5 e 5.6, respetivamente. 

Tabela 5.5. HMPSAs feitos na Produção Piloto. 

 w2934 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Resina 1 [%] 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

Resina 2 [%] 14,9 14,9 14,9 16,5 14,9 14,9 18,3 15,3 18,3 16,9 15,3 

Resina 3 [%] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Resina 4 [%] 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Resina 5 [%] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 - 

Resina 6 [%] - - - - - - - - - - 5,2 

Óleo [%] 17,9 17,9 16,5 16,5 17,9 14,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Estabilizador [%] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Polímero 1 [%] 3,9 3,9 3,9 3,9 - - - - - - - 

Polímero 2 [%] 15,2 10,0 16,7 15,2 15,2 15,2 15,2 18,1 23,1 16,7 18,1 

Polímero 3 [%] - 5,2 - - 4,4 7,9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 

 
Tabela 5.6. Resultados obtidos na Produção Piloto de HMPSAs. 

 Viscosidade 
[cP] 

SP 
[ºC] 

Ponto Máximo 
Amortecimento 

T = 40 ºC ΔTborrachoso 

[ºC] 
Tm 

[ºC] 

Ponto médio 
Patamar Borrachoso Fluência 

[%] 
 Tg [ºC] tan() E′ [Pa] tan() E′ [Pa] tan() 

F1 5 625 74,0 23,7 2,78 4,44×104 0,86 32,4 71,9 2,57×104 0,44 20,40 

F2 9 000 76,0 21,8 2,57 5,22×104 0,73 37,6 74,3 2,99×104 0,40 20,30 

F3 6 875 73,5 25,5 3,13 4,41×104 1,18 29,6 71,9 2,22×104 0,49 20,90 

F4 8 625 75,5 22,0 3,16 6,35×104 0,60 35,5 72,0 4,25×104 0,32 19,70 

F5 16 625 82,0 23,6 3,07 8,71×104 0,66 38,4 76,0 5,66×104 0,30 20,60 

F6 20 500 84,5 34,1 2,45 1,03×105 1,81 32,6 79,3 3,80×104 0,40 17,50 

F7 30 500 86,5 25,1 2,53 1,04×105 1,07 41,0 79,7 5,74×104 0,37 15,60 

F8 29 500 83,0 29,1 2,00 9,47×104 1,05 47,3 83,6 4,09×104 0,33 20,60 

F9 26 500 87,0 28,6 2,65 1,10×105 1,09 38,0 80,1 5,21×104 0,36 18,60 

F10 34 000 89,5 28,7 1,89 1,66×105 1,02 41,1 82,9 6,03×104 0,35 12,90 
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Primeiro Passo 

Com base na cola de referência (w2934) fizeram-se quatro novas formulações em 

simultâneo. 

F1 – Diminuir a quantidade de polímero 2 e acrescentar polímero 3. 

Objetivo: aumentar a coesão.  

Expectativa: ao diminuir a quantidade de polímero 2 (SBS com 30 % de estireno e 

índice de fluidez 7 a 200 ºC) e acrescentar polímero 3 (SBS com 43 % de estireno e índice de 

fluidez 24 a 200 ºC) a cola irá tornar-se menos viscosa devido ao índice de fluidez elevado do 

polímero 3. A adição de um polímero com maior percentagem de estireno irá provocar o 

aumento do E′, ou seja, mais rígida e coesa a cola se torna, no entanto irá perder capacidade 

de adesão. 

Resultados: menor viscosidade, SP, Tg, capacidade de adesão e coesão, região ótima 

de utilização e Tm; maior fluência.  

O objetivo não foi cumprido, pelo que a coesão da cola diminui. Este efeito verificou-

se porque quanto menor a viscosidade, menos coesa a cola se torna, e de facto, o elevado 

índice de fluidez do polímero 3 sobrepôs-se ao efeito causado pelo aumento do teor de 

estireno. 

F2 – Diminuir o teor de óleo e aumentar a quantidade de polímero 2. 

Objetivo: aumentar a coesão.  

Expectativa: ao diminuir a quantidade de óleo (Tg  −27 ºC e viscosidade 8 cP a 100 ºC) 

a cola irá tornar-se mais viscosa, a Tg vai aumentar, tal como a capacidade de adesão e 

coesão. Ao aumentar a quantidade de polímero 2 (SBS com 30 % de estireno e índice de 

fluidez 7 a 200 ºC) a capacidade de coesão vai aumentar devido ao aumento do E′. O SP não 

será alterado devido ao efeito contrário causado pelos dois componentes em estudo 

(diminuição do óleo aumenta o SP, aumento do polímero 2 baixa ou mantém o SP). 

Resultados: menor Tg e capacidade de adesão; maior viscosidade, região ótima de 

utilização e Tm; igual SP; capacidade de coesão e fluência semelhantes. 

Relativamente à capacidade de coesão e fluência os resultados são inconclusivos por 

serem demasiado próximos, este efeito poderá ser justificado pelo baixo teor alterado na 

formulação. Os restantes resultados não estão de acordo com a expectativa. 

F3 – Diminuir o teor de óleo e aumentar a quantidade de resina 2. 

Objetivo: aumentar a coesão.  

Expectativa: ao diminuir o teor de óleo (Tg  −27 ºC e viscosidade 8 cP a 100 ºC) a cola 

irá tornar-se mais viscosa, o SP, a Tg, a capacidade de adesão e coesão irão aumentar. O 

aumento da quantidade de resina 2 (SP   102,5 ºC, viscosidade 850 cP a 160 ºC, 

Mw  800 g.mol-1 e Tg  52 ºC) provoca o aumento da Tg, capacidade de adesão e coesão. 
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Resultados: menor viscosidade, SP, região ótima de utilização, Tm, capacidade de 

adesão e coesão; maior Tg. 

Apenas era expectável o resultado obtido para a Tg, Todos os outros resultados não 

foram os esperados, muito pelo contrário. Desta forma, a única justificação para os 

resultados obtidos é a degradação que deve ter ocorrido na produção da cola, tendo em conta 

a fácil degradação dos HMPSAs. 

F4 – Retirar o polímero 1 e acrescentar o polímero 3. 

Objetivo: aumentar a coesão.  

Expectativa: ao retirar o polímero 1 (SIS com 30 % de estireno e índice de fluidez 4 a 

200 ºC) e acrescentar o polímero 3 (SBS com 43 % de estireno e índice de fluidez 24 a 200 ºC) 

a cola apenas vai conter na sua formulação co-polímeros de base SBS. Devido ao aumento do 

teor de estireno a cola irá ficar mais rígida (maior E′), como consequência a cola vai aumentar 

a sua capacidade coesiva e diminuir a adesiva. O elevado índice de fluidez do polímero pode 

implicar uma descida na viscosidade que talvez não seja acentuada ou nem se verifique 

devido ao aumento do teor de estireno que fará aumentar esta propriedade. 

Resultados: menor SP, Tg, capacidade de adesão, Tm e fluência; maior capacidade de 

coesão e viscosidade; região ótima de utilização igual. 

Estes resultados correspondem às expectativas pelo que a formulação F4 servirá de 

base à próxima formulação. 

Segundo Passo 

 Com base na cola F4 fez-se uma nova formulação. 

F5 – Diminuir o teor de óleo e aumentar a quantidade de polímero 3. 

Objetivo: aumentar a coesão e a viscosidade.  

Expectativa: ao diminuir o teor de óleo (Tg  −27 ºC e viscosidade 8 cP a 100 ºC) a 

viscosidade, o SP, a Tg e a capacidade de coesão vão aumentar. O aumento da quantidade de 

polímero 3 (SBS com 43 % de estireno e índice de fluidez 24 a 200 ºC) irá provocar um 

aumento no E′, isto é, a cola tornar-se-á mais elástica. 

Resultados: menor capacidade de adesão; maior viscosidade, SP, Tg, capacidade de 

coesão, região ótima de utilização, Tm e fluência. 

Estes resultados correspondem às expectativas pelo que a formulação F5 servirá de 

base à próxima formulação. 

Terceiro Passo 

 Com base na cola F5 fez-se uma nova formulação. 

F6 – Diminuir o teor de óleo e aumentar a quantidade de resina 2. 

Objetivo: baixar a fluência. 

Expectativa: ao diminuir o teor de óleo (Tg  −27 ºC e viscosidade 8 cP a 100 ºC) a 

viscosidade, o SP, a Tg, a Tm e a capacidade de coesão vão aumentar. O aumento da 
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quantidade de resina 2 (SP  102,5 ºC, viscosidade 850 cP a 160 ºC, Mw  800 g.mol-1 e 

Tg  52 ºC) provoca o aumento da Tg, capacidade de adesão e coesão. 

Resultados: menor capacidade de adesão e coesão, fluência e região ótima de 

utilização; maior viscosidade, SP, Tg e Tm. 

A redução no teor de óleo foi bastante elevada, pelo que se atingiram valores muito 

elevados de E′, a cola tornou-se demasiado rígida, com pouca adesão. A Tg (34,1 ºC) atingiu 

um valor demasiado alto, a cola tornou-se quebradiça à temperatura ambiente e apenas 

poderá ser utilizada em países muito quentes. No entanto, com esta formulação atingiu-se o 

valor mais baixo de fluência até ao momento (17,50 %) devido ao elevado aumento da 

viscosidade, como o objetivo principal é baixar a fluência, esta cola irá servir de base às duas 

próximas formulações. 

Quarto Passo 

 Com base na cola F6 fez-se duas novas formulações em simultâneo. 

F7 – Diminuir a quantidade de resina 2 e aumentar o teor de polímero 2. 

Objetivo: baixar a temperatura de transição vítrea. 

Expectativa: a diminuição da quantidade de resina 2 (SP  102,5 ºC, viscosidade 850 cP 

a 160 ºC, Mw   800 g.mol-1 e Tg  52 ºC) provoca a diminuição da Tg, capacidade de adesão e 

coesão. Ao aumentar a quantidade de polímero 2 (SBS com 30 % de estireno e índice de 

fluidez 7 a 200 ºC) a capacidade de coesão vai aumentar devido ao aumento do E′. O SP irá 

aumentar com o aumento da quantidade de polímero 2, apesar do efeito da diminuição da 

resina ser o contrário (diminui SP), o efeito do polímero na formulação sobrepõe-se. 

Resultados: menor Tg e fluência; maior viscosidade, SP, região ótima de utilização, Tm, 

capacidade de adesão e coesão. 

Estes resultados correspondem às expectativas pelo que a formulação F7 servirá de 

base às formulações F9 e F10. 

F8 – Retirar o polímero 3 e manter apenas o polímero 2. 

Objetivo: testar o comportamento da cola somente com o co-polímero de menor 

percentagem de estireno e de base SBS na formulação. 

Expectativa: ao retirar o polímero 3 (SBS com 43 % de estireno e índice de fluidez 24 a 

200 ºC) e aumentar a quantidade de polímero 2 (SBS com 30 % de estireno e índice de fluidez 

7 a 200 ºC) o E′ vai diminuir e por consequente a capacidade de adesão vai aumentar. Como 

se retira o polímero com maior índice de fluidez, a cola vai tornar-se mais viscosa e a 

capacidade de coesão aumenta. 

Resultados: menor SP, Tg, capacidade de adesão e fluência; maior viscosidade, 

capacidade de coesão, região ótima de utilização e Tm. 

Verificou-se que o valor obtido no ensaio de fluência não foi concordante com o obtido 

na análise mecânica dinâmica. Isto é, no ensaio de fluência este parâmetro aumentou mas na 
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análise mecânica dinâmica este valor diminuiu e a capacidade de coesão aumentou 

(característica implícita na diminuição da fluência). Quanto à capacidade de coesão e 

fluência não é possível tirar qualquer conclusão. 

 

Último Passo 

 Com base na cola F7 fizeram-se duas novas formulações em simultâneo. 

F9 – Diminuir a quantidade de polímero 2 e aumentar o teor de resina 2. 

Objetivo: reduzir para metade a quantidade alterada da formulação F6 para a F7, com 

o intuito de analisar a influência da quantidade no desempenho da cola. 

Resultados: menor Tg e fluência; maior viscosidade, SP, região ótima de utilização, Tm, 

capacidade de adesão e coesão. 

É possível concluir que a quantidade não influenciou o desempenho da cola. 

F10 – Trocar a resina 5 pela resina 6. 

Objetivo: aumentar a viscosidade e o ponto de amolecimento. 

Expectativa: troca da resina 5 (SP  117 ºC e Mw  2 030 g.mol-1) pela resina 6 

(SP  153 ºC, viscosidade 100 000 cP a 175 ºC, Mw  6 950 g.mol-1 e Tg  99 ºC). A capacidade 

de coesão aumenta e a fluência diminui (maior peso molecular, maior coesão); a viscosidade 

aumenta (devido à alta viscosidade da resina 6); o SP e a Tg aumentam devido às 

características da resina 6.   

Resultados: menor capacidade de adesão, região ótima de utilização e fluência; maior 

viscosidade, SP, Tg, capacidade de coesão e Tm. 

Estes resultados correspondem às expectativas e foi superado o objetivo principal: 

formulação de um novo HMPSA com fluência próxima da concorrente, no máximo 15 %. 

É de salientar que este efeito na fluência só foi conseguido com o aumento drástico da 

viscosidade, isto é, quanto maior a viscosidade, menor a fluência. Inicialmente considerou-se 

que o objetivo seria alcançado através do aumento da coesão (com os polímeros a aumentar 

E′), durante as várias formulações foi-se tornando evidente que o aumento da coesão sem um 

aumento significativo da viscosidade não seria suficiente para fazer baixar consideravelmente 

a fluência. Este efeito explica o fundamento da cola concorrente ter uma viscosidade tão 

elevada, pois só assim é possível atingir valores tão baixos de fluência. 

5.3 Seleção e Avaliação da Nova Formulação 

Das colas produzidas em piloto destacam-se duas: F7 e F10, uma vez que respeitam o 

objetivo principal (máximo de 15 % nos resultados da fluência). A cola F7 tem como vantagem 

uma maior capacidade de adesão e menor Tg, contudo, a cola F10 tem como vantagem a 

menor fluência e características mais próximas da cola concorrente (cc861). Assim, a cola 
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selecionada foi a F10, mas destaca-se o poder que a cola F7 terá como base para melhorar os 

aspetos negativos da cola F10 e conseguir-se um valor ainda mais baixo de fluência.  

Nesta secção serão comparados os resultados obtidos da cola concorrente (cc861), da 

melhor cola da Colquímica (w2934) e da cola produzida neste projeto (F10). Os resultados 

obtidos podem ser observados em detalhe na Tabela 5.7. 

A cola w2934 apresenta o menor valor de viscosidade, seguida da cc861 e F10. A 

diferença obtida entre os resultados de viscosidade da cc861 e a F10 não é significativa. 

O SP, a Tm e a resistência à temperatura (SAFT) são superiores na cola cc861, seguida 

da F10 e w2934. Este efeito está de acordo com o grau de viscosidade de cada cola, quanto 

mais viscosa a cola, mais altos serão estes parâmetros. 

As colas cc861 e w2934 apresentam valores próximos de pegajosidade (loop tack), 

enquanto a F10 apresenta um valor bastante inferior. Este resultado deve-se ao menor teor 

de óleo presente na cola F10, pelo que a cola está menos plastificada. 

A capacidade de adesão (peel e tan() no ponto máximo de amortecimento) da cola 

w2934 é superior à observada nas colas cc861 e F10, que apresentam um valor inferior e a 

diferença entre elas não é significativa. 

A cola w2934 apresenta a região ótima de utilização mais estreita e o melhor valor de 

Tg (mais baixo), enquanto a F10 apresenta o pior resultado de Tg, sendo esta a principal 

desvantagem da nova cola. 

Tabela 5.7. Resultados obtidos. 
 

 cc861 w2934 F10 

Viscosidade [cP] 28 000 7 500 34 000 

SP [ºC] 101,0 76,3 89,5 

SAFT [ºC] 85,0 60,0 75,0 

Loop Tack [N] 25,64 26,25 9,54 

Peel 90º [N] 
20 minutos 15,91 20,43 16,64 

24 horas 18,70 21,56 23,05 

Peel 180º [N] 
20 minutos 25,67 32,13 20,80 

24 horas 29,28 33,24 27,25 

Ponto Máximo do 
Amortecimento 

Tg [ºC] 25,7 24,0 28,7 

tan() 1,93 3,36 1,89 

ΔTborrachoso [ºC] 62,5 35,0 41,1 

Tm [ºC] 98,5 73,3 82,9 

Ponto médio do 
Patamar Borrachoso 

E′ [Pa] 6,47×104 3,60×104 6,03×104 

tan() 0,26 0,39 0,35 

Fluência [%] 11,50 20,37 12,90 
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Em suma, devido à alta viscosidade e boa capacidade de coesão (ponto médio do 

patamar borrachoso) as colas cc861 e F10 apresentam os melhores resultados de fluência (os 

mais baixos). 

Conclui-se que apesar das desvantagens apresentadas pela cola F10, esta possui um 

desempenho mais próximo da cola concorrente (melhor no mercado) que a melhor cola da 

Colquímica, e cumpre os requisitos necessários para a utilização de HMPSAs em elásticos das 

fraldas descartáveis.  

Na Figura 5.12 pode observar-se a representação gráfica dos dados obtidos na análise 

mecânica dinâmica, para os módulos (de armazenamento e de perda) e o amortecimento, das 

colas cc861, w2934 e F10. Aí é possível visualizar a proximidade existente no desempenho das 

colas cc861 e F10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Representação gráfica do módulo de armazenamento (E′), módulo de perda (E′′) e 

amortecimento, em função da temperatura, para as colas cc861, w2934 e F10. 
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6 Conclusões 

6.1 Objetivos Realizados 

Todos os objetivos definidos para esta tese foram cumpridos de forma satisfatória: 

 Definição de um modo de preparação das amostras para DMA que assegura 

reprodutibilidade dos resultados; 

 Definição de procedimentos para ensaios de varrimento de temperatura e de fluência 

no DMA; 

 Identificação dos principais parâmetros retirados do DMA com interesse para as 

HMPSAs; 

 Desenvolvimento de uma nova HMPSA, com baixa fluência, usando como base a 

caracterização efetuada por DMA. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A principal dificuldade encontrada neste trabalho esteve relacionada com a falta de 

informação na literatura sobre aplicação de DMA a colas termofusíveis. Trata-se de um 

equipamento mais indicado para materiais sólidos, pelo que se torna complicado definir a 

melhor geometria e a preparação das amostras mais adequadas para efetuar os ensaios da 

forma mais correta possível. Para HMPSAs este problema ficou tratado, no entanto, para 

outro tipo de colas termofusíveis estes parâmetros têm de ser redefinidos de acordo com as 

características da cola em estudo. 

Outro entrave para a realização dos ensaios foi o manuseamento do azoto. Como não 

existe nenhum equipamento para o transporte direto de azoto ao DMA, esta transferência 

teve de ser feita manualmente. Na falta de condições no laboratório (temperatura e 

humidade) apropriadas à transferência do azoto, esta transferência e a realização do ensaio 

de varrimento de temperatura no DMA esteve limitado às condições atmosféricas verificadas 

em diferentes zonas da fábrica, onde foi possível garantir o enchimento da garrafa de azoto 

que serve de alimentação direta ao equipamento, sem que ocorresse o entupimento da 

tubagem. 

Embora tenha sido possível obter uma formulação com as características desejadas, o 

trabalho futuro da empresa consistirá na produção de elásticos com cola F10 utilizando uma 

máquina (ainda em fase de testes) do laboratório de ID que simula a aplicação da cola nos 

elásticos usados nas fraldas descartáveis. Será depois possível fazer o ensaio de fluência e 

perceber qual a resistência à fluência desta cola em condições realistas.  
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6.3 Apreciação Final 

A realização da dissertação em ambiente empresarial permitiu o meu primeiro 

contacto prolongado com a indústria. Adquiri competências técnicas acerca de uma indústria 

que desconhecia e de um equipamento/análise que também não tinha conhecimento. 

A definição e otimização do procedimento experimental para a análise mecânica 

dinâmica, assim como a avaliação dos parâmetros que podem ser retirados do DMA 

permitiram-me compreender um tipo de análise com cada vez mais uso na indústria. 

O desenvolvimento de uma nova cola e a avaliação do desempenho das diferentes 

colas (em DMA e nos testes tradicionais) permitiram-me perceber o modo de funcionamento 

de um Departamento de Investigação e Desenvolvimento e conhecer com mais detalhe o 

comportamento das diferentes matérias-primas numa formulação. 

Com o cumprir dos objetivos propostos, os bons resultados obtidos e o conhecimento 

técnico adquirido, faço um balanço positivo da presente tese. 
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Anexo A. Tratamento dos Resultados 

Para cada cola foram realizados três ensaios no DMA 8000, nas mesmas condições, de 

modo a analisar a reprodutibilidade dos resultados. Na Tabela A.1 pode observar-se o 

tratamento dos resultados da cola cc861. 

Tabela A.1. Reprodutibilidade dos resultados obtidos para a cola cc861. 

 E1 E2 E3 Média Desv. Pad. CV [%] 

Ponto Máximo do 
Amortecimento 

Tg [ºC] 25,2 26,0 26,0 25,7 0,5 2 

tan() 2,21 2,01 1,58 1,93 0,32 17 

T = 40 ºC 
E′ [Pa] 1,25×105 1,28×105 1,30×105 1,28×105 2,52×103 2 

tan() 0,76 0,65 0,63 0,68 0,07 10 

ΔTborrachoso [ºC] 60,5 63,0 64,0 62,5 1,8 3 

T3ºcrossover Tm [ºC] 98,5 98,8 99,0 98,5 0,5 1 

Ponto médio do 
Patamar Borrachoso 

E′ [Pa] 6,25×104 6,90×104 6,26×104 6,47×104 3,72×103 6 

tan() 0,28 0,26 0,25 0,26 0,02 6 

Fluência [%] 12,00 10,60 11,90 11,50 0,8 7 

 

 

Através das funções do Excel determinou-se, para cada parâmetro, a média e o desvio 

padrão dos resultados obtidos em cada ensaio. O coeficiente de variação (CV) é a razão entre 

o desvio padrão e a média de cada parâmetro, que deve ser inferior a 20 % nos resultados 

considerados reprodutíveis. Este procedimento repetiu-se para sete colas e verificou-se que 

todos os parâmetros apresentaram CV inferior a 20 %. O valor do desvio padrão e o erro 

(média do desvio padrão das diferentes colas) de cada parâmetro encontram-se apresentados 

na Tabela A.2. 

Tabela A.2. Erro médio calculado para cada parâmetro em análise. 

Desvio Padrão cc861 w2934 w2834 F1 F2 F3 F4 Erro 

Ponto Máximo do 
Amortecimento 

Tg [ºC] 0,5 1,3 0,8 1,0 0,6 0,1 0,3 0,6 

tan() 0,32 0,55 0,12 0,59 1,01 0,64 0,21 0,49 

T = 40 ºC 
E′ [Pa] 2,52×103 1,62×104 1,66×103 1,69×103 1,14×104 6,07×103 6,24×103 6,54×103 

tan() 0,07 0,03 0,03 0,05 0,09 0,09 0,00 0,05 

ΔTborrachoso [ºC] 1,1 0,3 4,6 1,0 1,4 0,9 0,5 1,4 

T3ºcrossover Tm [ºC] 0,5 0,3 8,3 0,7 0,9 1,2 0,5 1,8 

Ponto médio do 
Patamar Borrachoso 

E′ [Pa] 3,72×103 9,64×103 7,57×102 1,04×103 6,35×103 2,45×103 3,83×103 3,97×103 

tan() 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 0,01 0,4 0,01 

Fluência [%] 0,80 0,72 2,04 0,6 1,0 0,1 1,4 0,9 

 

Na Figuras A.1, A.2 e A.3 apresentam-se exemplos (cola cc861) de curvas obtidas 

através dos resultados do DMA, com reprodutibilidade, isto é, CV  20 %. 
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Figura A.1. Exemplo de resultados de módulo de armazenamento 

em função da temperatura para a cola cc861. 

Figura A.2. Exemplo de resultados de módulo de perda 

em função da temperatura para a cola cc861. 

Figura A.3. Exemplo de resultados de amortecimento 

em função da temperatura para a cola cc861. 

ta
n
(

) 



Uso de Análise Mecânica Dinâmica (DMA) para apoio ao Desenvolvimento de Formulações de Colas Termofusíveis 

 

Anexo A 53 

Em relação aos resultados obtidos nos restantes testes, o tratamento dos resultados 

foi o mesmo. No entanto, apenas foi feito para três colas, uma vez que já existia historial na 

empresa que assegurava a reprodutibilidade destes resultados. Na Tabela A.3 estão 

apresentados os erros de cada parâmetro, que foram estimados pela média do desvio padrão 

das diferentes colas. É de salientar que o erro associado ao parâmetro da viscosidade 

corresponde a ± 20 % (critério estipulado pela empresa) do valor obtido no ensaio (na 

Tabela A.3 o valor do erro da viscosidade diz respeito à cola F10).  

Tabela A.3. Erro definido para estes parâmetros. 

Desvio Padrão cc861 w2934 w2834 Erro 

Viscosidade [cP] 5 600 1 500 1 268 6 800 

SP [ºC] 2,1 1,8 3,5 2,5 

SAFT [ºC] 1,8 0,8 1,1 1,2 

Loop Tack [N] 0,72 1,19 1,12 1,0 

Peel 90º [N] 
20 minutos 0,38 0,65 0,67 0,6 

24 horas 0,17 0,27 0,96 0,5 

Peel 180º [N] 
20 minutos 0,63 1,29 0,15 0,7 

24 horas 0,54 0,24 0,18 0,3 

 

 

 

 

 


