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1- INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quarto maior mercado global de veículos, com vendas anuais de 

2,88 milhões e o sétimo fabricante mundial de veículos, com 3,14 milhões de 

unidades produzidas no ano de 2014 (ANFAVEA, 2014). O rápido crescimento do 

setor automobilístico no Brasil e o aumento das exportações, vem exigindo dos 

fabricantes de automóveis, uma constante evolução dos materiais para acompanhar 

o ritmo do crescimento e as exigências dos mercados nacional e internacional. Nos 

últimos anos, com o desenvolvimento de novos modelos de carros com geometrias 

mais complexas e a preocupação com a segurança dos passageiros, vem sendo 

observado o aumento da demanda por adesivos químicos para colagem e fixação de 

vidros na indústria automobilística, frente aos materiais anteriormente empregados 

para este fim (BALDAN, 2004; QUINI e MARINUCCI, 2012). 

Na indústria automobilística, os adesivos químicos têm sido amplamente 

empregados para fixação de vidros, colagem de substratos de metal, materiais 

termoplásticos e materiais compósitos em geral (BALDAN, 2004; QUINI, 2011; 

QUINI e MARINUCCI, 2012; NA et al, 2015). O aumento da demanda por adesivos 

químicos está associado à capacidade deste tipo de adesivo formar uniões estáveis 

e irreversíveis com diferentes substratos, à redução do peso dos veículos e à 

possibilidade de obter produtos com características diferenciadas, frente aos 

produtos já utilizados. No entanto, a falta de investimentos nesta área, para o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção desta classe de adesivos, 

faz do Brasil um país importador deste tipo de tecnologia.  

As vantagens oferecidas na utilização de adesivos químicos, em relação às 

juntas mecânicas tradicionais, tais como soldas, rebites ou parafusos, estão na 

possibilidade de unir materiais distintos, com diferentes coeficientes de dilatação 

térmica para obter estruturas com propriedades superiores às do próprio material 

antes da colagem (BALDAN, 2004; MENDES, 2005; QUINI e MARINUCCI, 2012).  

A utilização dos adesivos para colagens de parabrisas está relacionada com a 

criação e a implementação da Lei nº 11.910 de 18 de março de 2009. Esta Lei 

estabelece que o airbag frontal do condutor e dos passageiros passa a ser 

considerado um item de segurança, obrigatório nos veículos automotores. De acordo 

com o CONTRAN, 2014, o airbag revolucionou a indústria automotiva no que tange 
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à segurança passiva, ou seja, aquela utilizada para amenizar as consequências de 

um acidente. Junto a essa necessidade, o uso dos adesivos tem a responsabilidade 

de ser um item de segurança, como pode ser comprovado nos testes que simulam 

uma colisão, mais conhecidos como “crash test”. Neste tipo de teste, o adesivo deve 

suportar a resistência ao impacto, sem descolar da superfície (vidro ou metal).  

As propriedades mecânicas do adesivo após a cura, tais como: alongamento, 

dureza, módulo de elasticidade e resistência ao cisalhamento, são propriedades 

importantes em termos de desempenho do adesivo, imediatamente após a aplicação 

e quando exposto à temperatura, à umidade e a radiação ultravioleta. Estas 

propriedades estão diretamente relacionadas às características do adesivo, ao tipo 

de substrato empregado, à taxa de cura, à umidade relativa do ar (UR) e ao tempo 

exposição do adesivo à umidade (MALUCELLI et al, 2005; PAPADAKIS et al, 2012; 

ROSENBERG et al, 2013).   

Nos ensaios de cura parcial, o tempo em aberto e a umidade relativa do ar na 

qual o adesivo é exposto, são muito importantes para a obtenção dos resultados 

representativos, via resistência à tração e resistência ao cisalhamento das juntas 

adesivas. Para se certificar do atendimento desse e de outros requisitos de 

segurança, as montadoras utilizam normas e especificações que são seguidas pelos 

fornecedores de adesivos, em relação às propriedades físico-químicas dos adesivos 

(antes e após a cura), em condições normais e críticas de ensaio. As propriedades 

físico-químicas antes da cura, tais como: fluidez, tempo e taxa de cura, consistência, 

tensão de escoamento e módulo de armazenamento, são propriedades importantes 

no momento de aplicação do adesivo, na linha montagem das montadoras de 

veículos (BALDAN, 2004).  

Na busca por este domínio, observa-se o aparecimento de políticas de 

incentivos por parte do governo brasileiro, como por exemplo, o programa Inovar 

Auto (2013), destinado às empresas do setor automotivo, visando o desenvolvimento 

de automóveis e componentes automotivos com tecnologia nacional e mais 

sustentável.   

Com o aumento da produtividade nas montadoras, a liberação do produto 

adequado para venda está atrelada ao cumprimento das especificações, sendo os 

ensaios de resistência ao cisalhamento um dos ensaios mais relevantes. Os ensaios 

de resistência ao cisalhamento que duram até 168 h depois de aplicado, impactam 
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significativamente o fluxo da planta produtiva. Neste sentido, o estudo das 

propriedades físico-químicas e das propriedades de aplicação do adesivo PU 

destinado à colagem de vidros automotivos, é de grande importância para entender 

o efeito do adesivo em diferentes superfícies e em diferentes condições de aplicação 

e exposição das juntas adesivas.  

A principal motivação deste trabalho é entender as propriedades reológicas e 

de resistência ao cisalhamento e como estas propriedades estão relacionadas com a 

taxa de cura do adesivo. Como motivação secundária está a redução do tempo de 

liberação do produto, mencionado de 72 a 168 h. 
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2 - OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é estudar as propriedades reológicas e de 

resistência ao cisalhamento, para entender como estas propriedades estão 

relacionadas com a taxa de cura do adesivo. Será, portanto, estudado a influência 

do adesivo poliuretano monocomponente na resistência de colagem das juntas 

adesivas, preparadas com diferentes substratos automotivos e expostas sob 

diferentes condições de umidade e tempo, visando entender o comportamento de 

cura do adesivo, empregando diferentes métodos de caracterização.  

 

Para que o objetivo principal deste trabalho fosse alcançado, seis diferentes 

etapas foram desenvolvidas:  

 

 caracterização do adesivo PU monocomponente; 

 estudo do comportamento reológico do adesivo em atmosfera com fluxo de N2 e 

em atmosfera ambiente, UR de (50±5)%; 

 estudo detalhado das propriedades físico-químicas do adesivo para diferentes 

tempos de exposição em umidade relativa do ar (UR) de (50±5)%; 

 preparação e caracterização dos substratos automotivos; 

 estudo da resistência de colagem das juntas adesivas, empregando diferentes 

substratos (vidro e metal) antes e após a aplicação do primer e expostas a 

(50±5)% e (70±5%) de UR; 

 estudo do feito da umidade e do tempo de cura na resistência ao cisalhamento 

das juntas adesivas expostas a (50±5)% e (70±5%) de UR; 

 tratamento estatístico dos resultados obtidos para os testes de resistência ao 

cisalhamento. 
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3 - REVISÃO BLIBLIOGRÁFICA 

3.1 - Adesivo Poliuretano  

  Os polímeros de poliuretano (PU) foram descobertos por Otto Bayer e 

colaboradores por volta de 1930 na Alemanha, a partir da reação do diisocianato 

alifático com uma diamina alifática (DeBELL,1946; EDWARDS, 1986; SEGURA et al, 

2005). Após a descoberta do PU, Otto Bayer percebeu que o isocianato poderia ser 

empregado para produzir adesivos de poliéster diol para unir a borracha em metal. 

Este adesivo de poliuretano foi comercializado com o nome de Polystal (EDWARDS, 

1986). 

 O adesivo PU é basicamente o resultado da reação do grupo NCO da molécula 

do isocianato alifático ou aromático, geralmente o 4,4-difenil metano diisocianato 

(MDI) com um átomo de hidrogênio do grupo hidroxila de uma molécula de glicol 

(Figura 1) ou de um pré-polímero com terminação hidroxila (AGGER, 1984; 

EDWARDS, 1986). A formação de ligações do tipo uréia entre os blocos de 

poliuretano de massa molar elevada, resulta em um produto que combina 

segmentos flexíveis com segmentos rígidos, elevando a dureza final do polímero. A 

Figura 1 mostra a reação entre uma molécula de glicol com uma molécula de 

isocianato para formar o PU.  

Figura 1. Esquema ilustrativo da reação do etileno glicol com o 4,4-difenilmetano 

diisocianato para formar o poliuretano (Fonte: autora). 

 

4,4 – difenil metano diisocianato Etileno glicol
Poliuretano  

Este tipo de polímero normalmente é obtido em duas etapas, via reação 

prévia de um polímero com terminação hidroxila, com excesso de isocianato, para 

formar um pré-polímero com terminação NCO, seguido pela reação deste pré-

polímero com dióis, diaminas, umidade do ar, dentre outros. De acordo com Agger, 

(1984), os pré-polímeros de poliéster com terminação hidroxila são utilizados quando 

se requer maior resistência mecânica. Na produção desta classe de adesivo, 

também pode ser utilizado o poli(oxipropileno) ou poli(tetrametileno glicol) e éteres 
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com terminação hidroxila. Os polióis de cadeias curtas são adicionados para alterar 

o conteúdo total de uretano e, consequentemente, as propriedades do polímero final, 

como por exemplo, a dureza, solubilidade a solventes e a resistência à temperatura 

(BALDAN, 2004).  

Normalmente as reações para formar o PU ocorrem à temperatura ambiente e 

podem ser controladas com a introdução de catalisadores organometálicos do tipo 

octoato de bismuto, dibutil estanho dilaurato (DBTL), octoato de estanho, dentre 

outros, que aceleram as reações de formação do poliuretano. No entanto, os 

compostos de estanho são muito ativos na promoção de reações de gelificação e 

muito sensíveis à hidrólise (AGGER, 1984; BALDAN, 2004; SCHMATLOCH et al, 

2009). De acordo com Segura et al, (2005), bases do tipo NaOH e NaOR são bons 

catalisadores para reações de poliuretano. 

As reações entre os grupos NCO do isocianato também podem ocorrer com 

os grupos amina, carboxílicos, água, ureia, amida e tiol (LAY e CRANLEY, 2003). 

Quando o adesivo é aplicado, ocorre reação entre o grupo isocianato do adesivo 

com os grupos funcionais na superfície do substrato, como por exemplo, os grupos 

funcionais presentes no verniz de pintura (verniz ou primer), além de reagir com a 

umidade do ar (Figuras 2 e 3).  

Normalmente, os adesivos PU monocomponente com grupos silano na 

formulação são mais eficientes, pois ocorre reações entre os grupos silano do 

adesivo com os grupos silano da superfície do substrato,  melhorando a ancoragem 

e a resistência da junta adesiva (Figura 4). A introdução de grupos silano na 

composição de adesivos PU monocomponente foi estudada por diversos autores 

com o objetivo de melhorar a interação química do adesivo com o substrato 

(DELMONTE e SARNA, 1972; SWANSON e PRICE, 1972; ROSENBERG et al, 

2013; ZAIN et al, 20014).   

Quanto mais grupos funcionais presentes na superfície do substrato, melhor a 

adesividade entre o adesivo e o substrato (SIQUEIRA et al, 2008). Tais ligações 

apresentam excelente durabilidade, especialmente quando os adesivos de PU são 

produzidos com poliol do tipo poliéter ou polibutadieno líquido. Por outro lado, 

quanto maior a umidade, maior o número de reações com a água para formar 

poliuréia, alofanato e biureto. A figura 4 mostra o mecanismo da reação do 

isocianato com a água para formar poliuréia.  
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Figura 2. Esquema ilustrativo da reação entre o adesivo PU monocomponente com o 

grupo amina e hidroxila na superfície dos substratos revestidos com primer ou 

verniz. (Manual de treinamento Dow, 2013). 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo da reação entre o grupo silano do adesivo PU com o 

grupo silano na superfície do substrato revestido com primer. (Manual de 

treinamento Dow, 2013). 

 

 

Figura 4. Reação do isocianato com a água para formar poliuréia (SEGURA et al, 

2005). 
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As reações entre os grupos NCO do isocianato com a umidade do ar resultam 

na formação de poliuréia e reações secundárias instáveis, que se decompõem em 

amina e gás carbônico (CO2) (SAUNDERS, 1988; SONNENSCHEIN, 2015). O CO2 

formado se difunde entre as cadeias do polímero, com grande possibilidade de 

formar bolhas. A tendência de formar bolhas pode ser reduzida empregando 

plastificantes, anti-espumantes, cargas polares e polímeros com baixo teor de 

ligações cruzadas (VILAR, 2002).  

 

Figura 5. Reação do isocianato com grupos hidroxila, amina e água 

(SONNENSCHEIN, 2015). 

 

  

Independentemente do tipo de adesivo a ser utilizado, o mesmo deve 

desenvolver resistência de colagem suficiente para manter as partes unidas durante 

o tempo de vida esperado para o produto fabricado, em suas condições de uso. 

Nesse contexto, os adesivos de PU monocomponente são, neste momento, uma 

alternativa segura e disponível para a colagem de vidros automotivos. No entanto, o 

prazo de validade (shelf life) deste tipo de adesivo está entre seis e nove meses, 

uma vez que esta classe de adesivo é formada por pré-polímeros de PU com baixo 

teor de NCO livre (0,6 a 3,5%) em relação ao polímero para reagir com a umidade 

do ar (VILAR, 2002; ROSENBERG et al, 2013). 

Adesivos PU monocomponente apresentam reatividade com a UR e são em 

sua grande maioria viscosos e de baixa liberação de compostos orgânicos voláteis 

(COV’s). Este sistema requer a presença de umidade para desencadear a reação de 

reticulação do poliol com os grupos NCO, que estão livres no adesivo. Após a cura e 

dependendo da composição, os adesivos podem apresentar diferentes valores de 

durezas. Esta característica está relacionada com a formação de reações 
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secundárias, quando o adesivo é exposto em contato com a umidade. A 

concentração de seguimentos rígidos vai depender da reação dos grupos NCO com 

a água para formar poliuréia.    

A composição dos adesivos PU monocomponente é formada pela 

combinação de pré-polímeros de 4,4-difenil metano diisocianato (pMDI) com um 

poliól do tipo poliéster, cargas, plastificantes e aditivos (SILVA et al, 2007; 

SZYCHER, 2013; ROSENBERG et al, 2013). Este tipo de adesivo é produzido em 

reatores de polimerização sob atmosfera de nitrogênio e embalados em frascos de 

alumínio e/ou sachês (Figura 6b), em baldes e tambores.  

 

Figura 6. Pistola de acionamento pneumático (a) e cartucho para envase do adesivo  

PU monocomponente  (b) (VILAR, 2002). 

(a) (b)

 

Para este tipo de adesivo, o comportamento da junta adesiva não depende 

apenas do tipo de substrato empregado e da exposição da junta adesiva à umidade, 

mas também do método de aplicação do adesivo, do tempo de aplicação e da 

geometria do bico aplicador (EDWARDS, 1986). De acordo com Edwards, (1986), o 

tempo de aplicação do adesivo PU monocompomente em contato com a umidade, 

varia entre 1 a 5 min, para que ocorra interação química entre o adesivo e o 

substrato.   

  

3.2 - Adesivos PU na Indústria Automotiva 

A tendência na indústria automotiva é o uso de adesivos mais eficazes de 

aplicação, com menor tempo de cura e maior adesividade para diferentes tipos 

superfícies. Neste contexto, os adesivos reativos à base de poliuretano são 

empregados na linha de montagem dos veículos de passeio e utilitários (Original 

Equipment Manufacturers - OEM's), assim como na linha de montagem de ônibus, 
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caminhões, trens e nas oficinas especializadas de reposição dos vidros quebrados 

e/ou danificados (PAPADAKIS et al, 2012; QUINI e MARINUCCI, 2012).  

Nas montadoras de veículos de passeio e utilitários, os adesivos são utilizados 

para colagem dos vidros sobre metal, enquanto que nas montadoras de ônibus e 

caminhões, são utilizados para unir diferentes substratos e não somente vidros, 

como por exemplo: madeira, alumínio, plásticos, materiais compósitos e outros 

metais com tratamentos diversos (GOSS, 2002; BALDAN, 2004; SANTOS, 2005b; 

MALUCELLI et al, 2005; QUINI e MARINUCCI, 2012; PAPADAKIS et al, 2012; 

VOLKOVA et al, 2013; DALMOLIN et al, 2013; ROSENBERG et al, 2013).  

Os adesivos reativos à base de poliuretano, quando empregados para fixação 

dos vidros (parabrisas e vigias), são conhecidos como “glass bonding” ou 

informalmente como “cola de vidro”. A principal função deste tipo de adesivo é unir e 

fixar os vidros na carroçaria, reduzir as vibrações e ruídos, fornecer estrutura e 

estabilidade dimensional, reduzir o peso dos veículos, além de apresentar 

resistência à água e a solventes após o processo de cura (SARACSAN e OSWALT, 

1986, EDWARDS, 1986; CANTOR et al, 2008; BALDAN, 2004; MALUCELLI et al, 

2005; ROSENBERG et al, 2013).  

Na indústria, características como: fácil aplicabilidade, distribuição uniforme de 

tensões, vida útil prolongada, maior absorção de impactos e vibrações e menores 

custos de produtos, tornam o uso dos adesivos PU uma solução interessante e 

competitiva. Segundo Vilar, (2002) os vidros automotivos colados, têm impacto 

positivo no conforto dos automóveis durante as viagens. Os adesivos reduzem as 

frequências naturais, as vibrações nas carroçarias e o ruído. Estudos realizados com 

veículos possuindo vidros colados mostram que as áreas dos vidros funcionam 

efetivamente como painéis de tensão, em conjunto com toda a estrutura, 

contribuindo significativamente para a rigidez estrutural do veículo, economia de 

materiais, redução no peso e no consumo de energia (EDWARDS, 1986; VILAR, 

2002; SANTOS, 2007; AGUIAR, 2010; PAPADAKIS et al, 2012).  

Em comparação com os adesivos bicomponentes à base de PU, os adesivos 

PU monocomponente apresentam algumas vantagens como, por exemplo, maior 

facilidade de aplicação, excelente adesividade sobre diferentes materiais, maior 

tempo em aberto, não necessita de equipamentos específicos para mistura dos 

componentes, menor margem de erro durante a operação de montagem e maior 
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uniformidade na aplicação (EDWARDS, 1986; CANTOR, 2008; BALDAN, 2004). No 

entanto, os adesivos monocomponente, dependem das condições do local (umidade 

e temperatura) para que ocorra a reação de cura e reticulação do adesivo. De 

acordo com Rosenberg et al, (2013), o tempo mínimo necessário para aplicação e 

montagem dos vidros automotivos na montadora ou em oficinas de reparo, varia 

entre 5 e 12 min.    

Os adesivos à base de PU monocomponente apresentam boa adesividade e 

coesão sobre diferentes substratos: metais pintados, e-coat, vidros, partes plásticas, 

fibras e compósitos desde que tratados e/ou aplicados primer (EDWARDS, 1986). 

Eles são utilizados na versão monocomponente, devido ao tempo necessário de 

processo entre a união das partes ou substratos (vidro e metal), além de 

apresentarem maior alongamento em relação ao adesivo PU bicomponente ou 

demais adesivos base epoxi ou base acrílica (LAY e CRANLEY, 2003). Por outro 

lado, os adesivos PU bicomponentes apresentam maior quantidade de segmentos 

rígidos na sua estrutura, resultando  no aumento resistência térmica e a solventes, 

quando comparados com as mesmas propriedades dos adesivos PU 

monocomponente (KELLAR, 2010). 

Do ponto de vista industrial, o fator limitante na utilização deste tipo de adesivo, 

está na etapa de liberação do produto, com as propriedades dentro da especificação 

desejada. Considerando que a reatividade dos adesivos PU monocomponente é 

inferior à reatividade dos adesivos bicomponentes, são necessários tempos longos 

para atingir a resistência desejada da junta adesiva. Normalmente, são necessárias 

de 72 a 168 h para cumprir as especificações e a finalização de todos os testes de 

liberação do adesivo, impactando significativamente a produtividade e n preço final 

do adesivo. No entanto, na linha de produção, após o período entre 1 e 3 h do 

adesivo aplicado, a junta adesiva tem que apresentar resistência suficiente para 

garantir a movimentação do veículo, sem que ocorra movimentação significativa ou 

deslizamento do substrato colado (ROSENBERG et al, 2013).  

O percentual de umidade, a temperatura de aplicação e o tempo de exposição 

são fatores determinantes para a aplicação e a resistência final do adesivo (BHAT e 

SIDKY, 1999). O aumento da umidade provoca uma redução no tempo em aberto e 

dificuldades para o posicionamento dos substratos, além de redução da reatividade 

do adesivo com a superfície. O adesivo, após o processo de cura, torna-se insolúvel 
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em água e na maioria dos solventes orgânicos, impossibilitando assim sua remoção, 

reciclagem e posterior utilização para produção de novos adesivos e outros 

materiais de interesse da sociedade (VILAR, 2002; BALDAN, 2004).  De acordo com 

Rosenberg et al, (2013) no período de inverno, onde a temperatura e a umidade são 

baixas, a taxa de reticulação (cura) deste tipo de adesivo é menor, necessitando 

assim de um incremento de catalisador na formulação do adesivo.     

Em geral, os adesivos devem ser aplicados o mais uniforme possível sobre o 

substrato, empregando os métodos manuais, semi-automáticos, automáticos e 

robotizados (KINLOCH, 1987). No Brasil, a aplicação desta classe de adesivo em 

ambientes climatizados ainda não foi observada nas montadoras, muito 

provavelmente devido ao investimento requerido para a adequação da linha de 

montagem. Nas montadoras de ônibus, a aplicação é feita com o auxílio de pistolas 

de acionamento manual ou acionamento pneumático (Figura 6a) Enquanto que, nas 

montadoras de veículos utilitários e de passeio, a aplicação é feita por robôs (Figura 

7). Já nas oficinas especializadas em reparos e substituição de vidros, o adesivo é 

aplicado manualmente, seguido pela reposição do vidro danificado. 

 

Figura 7. Aplicação automatizada do adesivo PU monocomponente na montadora de 

veículos (VILAR, 2002). 

 

Robô aplicador

Bico de aplicação

Peça automotiva
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No processo de aplicação do adesivo para colagem de vidros automotivos, a 

superfície da carroçaria é preparada na linha de montagem. Dependendo do tipo de 

adesivo que será utilizado, a superfície é tratada (aplicação do primer) para melhorar 

a interação do adesivo com o substrato (SARACSAN e OSWALT, 1986; ZAIN et al, 

2014). No entanto, quando os adesivos mais reativos são utilizados, o tratamento do 

substrato que receberá o adesivo, pode ser abolido. De qualquer forma, a superfície 

da carroçaria, com janelas de pintura ou não, deve ser limpa antes de receber o 

adesivo ou primer (Figura 8). A superfície do vidro, coberta com a banda serigráfica, 

é limpa e o primer é aplicado. Segundo Schmatloch et al, (2009) a preparação do 

vidro é iniciada pela aplicação do primer, usualmente feita por um ativador de vidro, 

transparente à base de silano, seguida por um primer à base de PU (primer negro). 

 

Figura 8. Preparação da superfície da carroçaria na linha de montagem - limpeza da 

superfície do vidro serigrafado para receber o primer ativador. Fonte: Manual de 

treinamento Dow, (2013). 

 

 

 

Para a colagem de vidros automotivos, o adesivo é aplicado na forma de um 

filete triangular ou retangular, com gramatura previamente definida pela geometria 

do bico e pressão aplicada. Após a aplicação do adesivo, os substratos são unidos, 

com tempo em aberto inferior a 5 min e em condições padronizadas de UR e 

temperatura (24oC e 50% de UR). O transporte do vidro até a junção pode ser feita 

em sistema manual ou automático (robôs) (Figura 9). A Figura 10 mostra em 

Vidro automotivo 

Serigrafia do vidro 

Limpeza 
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detalhes os tratamentos realizados no vidro e o formato da linha de adesivo 

empregado na colagem dos vidros automotivos. 

 

 

Figura 9. Transporte do vidro adesivado para a junção com a carroçaria.                 

Fonte: Manual de treinamento Dow (2013). 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo da colagem dos vidros automotivos (preparação do 

vidro com primer ativador, aplicação do primer base PU e aplicação do adesivo PU 

em formato triangular). Fonte: Manual de treinamento Dow (2013). 
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A influência dos parâmetros de colagem na resistência das juntas adesivas tem 

sido estudada por diversos autores, com o objetivo de entender o comportamento e 

a resistência das juntas adesivas preparadas com adesivo à base de PU (BALDAN, 

2004; MALUCELLI et al, 2005; QUINI e MARINUCCI, 2012; PAPADAKIS et al, 2012; 

VOLKOVA et al, 2013; POLJANSEK et al, 2015; BANEA et al, 2015).  

O efeito da temperatura e do tempo de cura do adesivo PU bicomponente para 

colagem de juntas adesivas para indústria automotiva foi estudado por QUINI e 

MARINUCCI, (2012). As juntas adesivas foram produzidas com diferentes substratos 

e avaliadas em diferentes temperaturas (-40 a 120oC). Os autores observaram um 

decréscimo da resistência ao cisalhamento das juntas adesivas após 500 h/90oC e 

20 min/177oC, indicando que o adesivo testado não pode ser recomendado para 

utilização contínua nesta temperatura. Os resultados foram justificados em função 

da temperatura e da exposição da junta adesiva acima da Tg dos substratos, a qual 

resultou na ruptura do polímero pela fragilização das cadeias.  

Na et al, (2015), estudaram o desempenho das juntas adesivas produzidas 

com adesivo PU monocomponente sob diferentes temperaturas. Os autores 

observaram um decréscimo da resistência à tração e da resistência ao 

cisalhamento, com o aumento da temperatura. Banea et al, (2015) estudaram o 

efeito da espessura do adesivo PU bicomponente na resistência mecânica das 

juntas adesivas para o setor automotivo. Os autores observaram um decréscimo da 

resistência ao cisalhamento, com o aumento da espessura da linha de adesivo.  

A cinética de cura de adesivos PU monocomponente foi estudada via 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) por Malucelli et 

al, (2005). Também foram estudados diferentes métodos de tratamento superficial 

dos substratos de polipropileno e alumínio. Os autores observaram uma reação 

completa do adesivo PU após 100 h de cura a 25oC e 50% de UR. Os autores 

observaram também, um aumento na resistência de colagem e na velocidade de 

cura das juntas adesivas, quando o percentual de umidade e a temperatura foram 

aumentados. De acordo com os autores, os resultados de adesividade do PU para 

os diferentes substratos testados, estão de acordo com as propriedades físico-

químicas do adesivo e as propriedades do substrato antes e após o tratamento 

superficial. 
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No estudo realizado por Borsellino et al, (2006), testes reológicos e mecânicos 

foram realizados para dois adesivos à base de PU destinado para aplicações 

marítimas. Os testes foram conduzidos em função do tempo de cura dos adesivos. A 

taxa de cura dos adesivos foi determinada via análise reológica e pela relação entre 

as propriedades de cura com a resistência da junta adesiva. Os autores observaram 

uma relação entre os diferentes tipos de falha e a taxa de cura dos adesivos. 

Comparando as análises reológicas com os ensaios de resistência das juntas 

adesivas, os autores concluíram que um elevado valor da viscosidade, associada a 

uma taxa de cura reduzida do adesivo, resultou em uma resistência de colagem 

reduzida, da junta adesiva.  

No mercado de adesivos reativos à base de PU, observa-se a introdução de 

novos produtos capazes de interagir com diferentes superfícies sem a necessidade 

de preparação (aplicação de primer) e com maior reatividade quando usados em 

baixas temperaturas e umidade relativa do ar. Devido à excelente resistência de 

colagem sob vários substratos, permitindo movimentações na carroçaria e tempo de 

cura adequado ao processo de fixação, os adesivos à base PU monocomponente, 

tem ganhado cada vez mais importância na indústria automotiva para fixação de 

materiais em geral.   

 

3.3 - Materiais Empregados na Fabricação dos Automóveis 

 

Os materiais utilizados na indústria automotiva para fabricação dos automóveis 

são os mais diversos possíveis entre, metais, plásticos, fibras e compósitos. Além 

disso, existem diferentes tratamentos superficiais realizados nos substratos para fins 

de engenharia, estética ou mesmo para preparar a superfície para uma maior 

interação com o adesivo. Segundo Cantor, (2008), o aço carbono tem maior uso na 

parte estrutural, porém há uma diversidade de metais na parte de montagem e 

acabamento, como o alumínio e outras ligas metálicas. As fibras de vidro, placas de 

alumínio e compósitos são encontradas em grande quantidade nas montagens de 

ônibus e caminhões (GEFFEN e ROTHENBERG, 2000). Existe atualmente uma 

intensa procura por materiais mais leves para compor os veículos, a fim de garantir 

prioritariamente redução na emissão de poluentes e, consequentemente, redução no 
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consumo de combustíveis. Por esta razão, os adesivos fazem parte cada vez mais 

desta nova composição veicular.  

Dependendo do material a ser unido, deve ser realizado um tratamento na 

superfície do substrato a fim de melhorar e prover uma maior afinidade do adesivo 

com o substrato (ZAIN et al, 2014). Este tipo de tratamento pode ser mecânico e 

químico, podendo variar de acordo com as características do substrato. A figura 11 

mostra as etapas do processo de tratamento e pintura dos substratos, assim como o 

esquema de colagem do vidro na indústria automotiva. Os principais tratamentos 

superficiais são descritos a seguir em mais detalhes. 

Figura 11. Etapas do processo de tratamento, pintura e colagem do vidro na 

indústria automotiva (Fonte: Manual de treinamento Dow, 2013). 

ADESIVO

 

 E-coat 

 

O e-coat é um processo de pintura industrial conduzido pela imersão das 

peças metálicas em uma solução aquosa, devidamente eletrizada, com o objetivo de 

conferir proteção anti-corrosiva às peças e prepará-las para receber a pintura 

(DALMOLIN et al, 2013; PIMENTA e ALVARENGA, 2010). Uma fina camada de 

tinta, aditivos e resinas é depositada na peça metálica via eletrodeposição. As 

resinas são normalmente, copolímeros acrílicos ou epoxídicos, que possuem 

compatibilidade química com os grupos NCO do adesivo (DALMOLIN et al, 2013; 

ZAIN et al, 2014).  
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O nome e-coat vêm do "e" de eletrodeposição e “coat” do inglês revestimento. 

O e-coat é também conhecido como KTL, do alemão, Kathodifsche 

TauchLackierung, entendido por eletrodeposição catódica, pode ser dividido em 5 

etapas: 

 
- Solução de desengraxe (60oC); 

- Tratamento com solução com ácido fosfórico a 25oC por 3 min; 

- Enxague em spray à temperatura ambiente por 1 min; 

- Imersão em banho de eletrodeposição a 32oC por 2 min; 

- Cura em alta temperatura (≈170oC).  

 

Malucelli et al, (2005), estudaram a influência do tratamento superficial do 

alumínio e do polipropileno na resistência de colagem do adesivo PU 

monocomponente. As medidas de adesividade foram obtidas via análises das 

junções adesivas, através de resistência ao cisalhamento. Os autores observaram 

um aumento na resistência de colagem e uma melhor adesividade das juntas 

quando os substratos foram tratadas com primer.   

De acordo com Hart-Smith (1999), a maioria das falhas adesivas na linha de 

colagem está relacionada à pobre preparação da superfície e às condições 

impróprias de cura do adesivo. Xu et al, (2002) investigaram o efeito do primer sobre 

os mecanismos de falha sob diferentes percentagens de umidade. De acordo com 

esses autores, a interface entre o adesivo e o substrato (PP/compósito) e o primer 

se degrada mais lentamente que a interface primer e substrato metálico (aço 

galvanizado).  

 Primer de superfície 

Em função do grande número de substratos empregados na indústria 

automotiva,  são utilizados diversos primers, para melhorar a interação entre os 

adesivos e os substratos. Dentre estes, pode-se destacar os primers para: superfície 

metálica, superfície pintada, superfície de fibra de vidro, plásticos, vidros e  materiais 

compósitos. O primer de superfície é a camada subsequente ao revestimento 

catódico, para peças metálicas em e-coat. Idealmente, o primer de superfície é 

fornecido pelo mesmo fabricante do adesivo, para evitar incompatibilidade química 

entre os dois (primer e adesivo). 
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Os primers podem ser mono ou bicomponentes. A variação do seu uso 

depende do tipo e da composição da superfície das peças e dos substratos. Os 

primers monocomponente podem ser aplicados diretamente na superfície do 

substrato. Os sistemas de dois primers são divididos em primer ativador de vidro e 

primer base PU (primer negro). O primer ativador de vidro é um composto à base de 

silano, que adere na superfície do vidro. O primer base PU faz a ligação entre o 

primer ativador e o adesivo PU. Já o sistema único, possui o primer ativador de vidro 

e primer base PU na mesma embalagem, porém são menos estáveis em relação ao 

sistema de primers separados. Os primers de vidro e carroçaria são geralmente 

primers base PU, contudo os primers de carroçaria, dispensam o uso de ativador e 

possuem uma formulação diferenciada com relação ao primer de vidro.  

Ashcroft et al, (2009), mencionaram que a espessura da camada de primer é 

um fator que varia de amostra para amostra, mas nenhuma correlação pode ser feita 

entre este fenômeno e a resistência da junta. Santos (2007) comprovou a 

importância da preparação dos corpos de prova e o efeito das condições de cura 

nos testes de resistência ao cisalhamento das juntas adesivas. Foi observada uma 

redução da resistência da junta adesiva, com a aplicação de primer na superfície do 

aço. Estes resultados foram justificados pela influência da temperatura e da umidade 

na taxa de cura do adesivo, seguido da pela geometria da junta adesiva. 

 

 Pintura Automotiva 

A etapa de pintura do automóvel é uma das etapas mais relevantes na 

fabricação e montagem do mesmo. Basicamente, a pintura automotiva tem duas 

funções, conferir aparência ao automóvel e proteger a estrutura metálica contra 

corrosão. O processo de pintura automotiva pode ser dividido em 5 etapas 

(FAZENDA, 2005):  

 

 Pré-tratamento ou camada de proteção (banho de fosfato); 

 Eletrodeposição ou proteção anti-corrosiva (banho de e-coat); 

 Aplicação de primer de pintura para corrigir a superfície, melhorar a 

interação entre as camadas e facilitar a cobertura da tinta; 

 Aplicação da base (basecoat) para conferir a cor; 

 Aplicação de verniz (clearcoat), para conferir brilho e proteção. 



41 

 

A pintura automotiva é um dos processos mais custosos na fabricação dos 

veículos. Além de consumir grande quantidade de água, energia elétrica, gás natural 

e mão de obra, gera impactos ambientais, principalmente, devido as emissões 

atmosféricas inerentes ao processo (DALMOLIN et al, 2013). Segundo Fazenda, 

(2005), apesar da linearidade do processo de pintura, não há uma padronização 

entre os fabricantes de automóveis, com alterações nos processos que os 

diferenciam entre si. No sentido de aperfeiçoar o processo de pintura, estudos 

utilizando primer de pintura, verniz e as tecnologias de cura estão em crescimento 

(PPG, 2014 e DALMOLIN et al, 2013).  

 O processo de pintura veicular é de grande importância para o sistema de 

colagem dos vidros. Além de ser quimicamente ativo na superfície do filme de verniz, 

o mesmo deve estar muito bem estruturado entre as camadas, ou seja, deve haver 

adesividade total entre as camadas de pintura e entre elas deve haver resistência 

mecânica elevada.  

 O desempenho do adesivo sobre o sistema de pintura pode variar em função 

da tecnologia de pintura empregada, da temperatura de cura e da espessura das 

camadas de tinta. Qualquer mudança no sistema de pintura, como o lançamento de 

novas cores, faz com que seja necessária a reavaliação do desempenho do adesivo 

sobre a superfície, pois o pigmento da base ou até mesmo o verniz, podem interagir 

diferentemente com o adesivo.  

 Com a diversificação no processo de pintura, um dos principais desafios do 

adesivo PU monocomponente, para colagem de vidros, é atender às necessidades 

de colagem em diferentes superfícies. Para uma superfície pintada, o adesivo 

precisa interagir quimicamente com a tinta para promover a adesividade necessária 

que atenda as especificações das diferentes montadoras de veículos (GEFEN, 

2000). 

Devido à sobreposição das camadas no processo de pintura (e-coat, base e 

verniz), o adesivo avaliado sobre o verniz exige uma resistência superior entre as 

camadas que o antecedem. Para eliminar esta variável no processo de montagem, 

as pinturas são comummente realizadas com uma “janela” ou mascaramento, na 

região do flange. Este “mascaramento” consiste na colocação de uma fita adesiva 

específica sobre uma área de aplicação (flange), logo após o processo de 

eletrodeposição. A região protegida com a fita adesiva não recebe a pintura total. 
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Antes de aplicar o adesivo, a fita é removida, deixando o substrato tratado apenas 

com o e-coat. Para garantir uma melhor qualidade na colagem, após a remoção da 

fita adesiva é aplicado um primer base PU, o que garantirá melhor ancoragem entre 

a superfície e o adesivo.  

A fim de evitar especificidades e variações ocasionadas pelo processo de 

pintura, neste trabalho foram utilizados substratos em e-coat com primer base PU e 

sem primer, simulando uma janela de pintura.   

 

3.4 - Processos de Colagem 

 

A colagem de dois substratos por um adesivo envolve basicamente dois 

fenômenos: a adesão e a coesão. A adesividade pode ser definida como a força 

atrativa entre moléculas diferentes, que quando entram em contato, se mantêm 

juntas por forças intermoleculares. Já a coesão é a atração entre moléculas ou 

átomos de um mesmo material, as quais estão relacionadas com a organização 

molecular e a intensidade das ligações internas. A adesão permite a transferência de 

tensões do adesivo para a junta adesiva, enquanto que a coesão representa a 

resistência uniforme de um material, sendo equivalente ao filme do adesivo e à força 

de cisalhamento aplicada. Uma baixa adesividade resulta na separação dos 

substratos na interface substrato/adesivo, mas uma baixa coesão, resulta na 

separação dos substratos, criando uma nova superfície com pequeno desfibramento 

ou irregularidades. 

No processo de colagem, alguns mecanismos de adesão estão presentes, 

como por exemplo, interações por pontes de hidrogênio, forças de van der Waals, 

interações dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e forças de dispersão ou de London 

(HORTON, 1973; GALEMBECK, e GANDUR, 2001). Segundo Mendes, (2005), as 

ligações químicas proporcionam significativa contribuição à resistência mecânica 

das juntas adesivas. Pizzi e Mittal (2003) classificaram os adesivos como materiais 

compostos que promovem a adesão entre dois substratos pela ação de forças 

atrativas intermoleculares de origem primária (eletrostática, covalentes ou 

metálicas) ou secundárias (van der Walls). Essas forças atrativas podem atuar 

adequadamente entre dois substratos e promover uma resistência que pode 

superar as forças coesivas dos próprios substratos.  
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Segundo Possart, (2005), os adesivos são compostos capazes de unir 

diferentes substratos através da interação com a superfície via forças 

intermoleculares e mecânicas. No entanto, existem diversos fatores a serem 

considerados para a avaliação de uma junta adesiva, como por exemplo, as 

propriedades físico-químicas do adesivo, a interação substrato/adesivo, a gramatura 

aplicada, o tratamento do substrato, a geometria das juntas adesivas, as condições 

de umidade e temperatura, a cinética de cura do adesivo e o comportamento 

reológico do mesmo (PIZZI e MITTAL, 2003; MOLITOR e YOUNG, 2002; BALDAN, 

2004).  

Apesar do aumento da demanda por adesivos no segmento automotivo, pouco 

se conhece sobre a tecnologia que envolve a junção de dois substratos empregando 

adesivo PU monocomponente. Modelos de adesão vêm sendo propostos para 

explicar os fenômenos envolvidos na junção de dois substratos (BALDAN, 2004; 

CAMPILHO et al, 2011; KARACHALIOS et al, 2013). De acordo com a literatura, 

vários mecanismos procuram explicar o fenômeno que ocorre na junção de dois 

substratos, porém nenhum deles é capaz de explicar exatamente os aspectos 

envolvidos na colagem (HORTON, 1973; SKEIST, 1990; PIZZI e MITTAL, 2003). 

Para os ensaios de cisalhamento, a união formada por estas ligações é 

equivalente ou superior à própria resistência do substrato. Na maioria dos casos, 

quando há rompimento da junta adesiva, o rompimento pode ocorrer no substrato, 

no adesivo ou na interface substrato/adesivo. Desta forma, os adesivos com 

resistência à temperatura e à umidade, são reativos, parcialmente reticulados e 

apresentam ligações químicas com o primer ou o metal pintado, resultando em uma 

resistência de colagem elevada e durabilidade da junta adesiva (SKEIST, 1990; LAY 

e CRANLEY, 2003).   

Nos testes de colagem envolvendo substratos de metal e vidro, dois 

parâmetros são considerados para avaliar o desempenho da junta adesiva, a tensão 

de cisalhamento e a percentagem de falha do adesivo. Elevada percentagem de 

falha no adesivo, associada a um valor elevado de tensão de cisalhamento, indica 

que o adesivo possui boa adesão e coesão. Por outro lado, se a percentagem de 

falha do adesivo sobre o substrato for reduzida, indica que ocorreu rompimento na 

interface do substrato, apresentando adesão reduzida ou coesão reduzida na 
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interface com o substrato ou ambas em função de fatores externos relacionados 

com substrato e com o adesivo.  

As falhas coesivas estão relacionadas às propriedades mecânicas do adesivo e 

as falhas adesivas estão relacionadas com a interface entre o substrato e o adesivo, 

ou entre o tratamento superficial do substrato (LOCTITE, 1995). Esta relação está 

diretamente atrelada à molhabilidade do adesivo, quando aplicado no substrato 

(área de contato). A figura 12 mostra os diferentes tipos de falhas nas juntas 

adesivas, em ensaios de cisalhamento. 

 

Figura 12.  Representação dos diferentes tipos de falhas nas juntas adesivas             

em ensaios de cisalhamento (QUINI e MARINUCCI, 2012). 

 

 

Com a crescente produção de veículos automotores e o aumento da 

quantidade dos produtos industrializados produzidos com adesivos, as montadoras 

criaram suas especificações para classificar os adesivos conforme a resistência de 

colagem sob diferentes condições climáticas. No Brasil, as especificações utilizadas 

para a classificação da resistência de colagem dos adesivos automotivos, são 

originárias das normas internacionais ou desenvolvidas localmente por cada 

montadora.  

  

3.4.1 - Molhabilidade 

Os estudos ligados à molhabilidade de superfícies teve seu início no ano de 

1805 com o estudo de Thomas Young relacionado ao equilíbrio de forças, como 

esquematizado na figura 13, associando os parâmetros do efeito de interação entre 

sólido-líquido (GALEMBECK, 1991; BURKARTER, 2010).  
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A molhabilidade é uma importante propriedade e está associada à tendência de 

um líquido espalhar-se ou não sobre uma determinada superfície. A molhabilidade 

de uma superfície pode ser estimada pelo ângulo de contato (), que é uma medida 

da capacidade de um determinado líquido espalhar-se sobre uma superfície. O 

ângulo de contato () é medido entre a linha que tangencia a gota do líquido formada 

nas imediações da superfície e a linha horizontal que compreende a superfície (FOX 

e ZISMAN, 1952; ZISMAN, 1964; GALEMBECK, 1991). A tensão superficial está 

relacionada ao aumento de energia livre de uma fase, quando a área da sua 

superfície aumenta, pode ser interpretado como o trabalho necessário para 

aumentar a área da superfície em um processo isotérmico. De maneira geral, o 

termo tensão superficial é mais usado para designar líquidos, enquanto que o termo 

energia de superfície é mais utilizado para superfícies sólidas (GALEMBECK, 1991). 

A equação 1, também conhecida como Equação de Young, relaciona o ângulo 

de contato () de um líquido, com tensão superficial conhecida de uma superfície 

sólida, através das tensões interfaciais líquido-vapor (LV), sólido-vapor (SV) e 

sólido-líquido (SL) (HORTON, 1973). 

 

 cosLVSLSV                                                                  (Equação 1) 

 

onde: (SV) é a tensão superficial do sólido-vapor, (SL) é a tensão superficial do 

sólido-líquido e (LV) é a tensão superficial do líquido-valor. 

 

As superfícies podem ser classificadas como hidrofóbicas, quando o ângulo de 

contato de um líquido for maior que 90o ou como hidrofílicas, quando o ângulo de 

contato for menor que 90o. Quando o ângulo de contato for superior a 150o a 

superfície é dita superhidrofóbica (LI et al, 2007; BURKARTER, 2010). No entanto, 

alguns autores consideram substratos com características hidrofóbicas aqueles que 

apresentam ângulo de contato superior a 50º, 60º ou 65º, respectivamente (VAN 

OSS e GIESSE, 1995; SANTOS, 2005b; VALCARCE et al, 2002).   

 



46 

 

Figura 13. Definição do ângulo de contato de um líquido na superfície sólida (fonte: 

autora). 

Líquido

Sólido

Vapor

LV

SV

SL  

 

A adesão entre os dois sistemas depende da energia de superfície (tensão 

superficial ou interfacial) de cada sistema. Neste caso, o trabalho de adesão, Wa, 

entre um sólido e o líquido pode ser escrito em função da energia da superfície 

sólida, S, da tensão interfacial sólido/líquido, SL, e da tensão superficial do líquido 

LV, o qual é descrito pela Equação de Dupré (GALEMBECK, 1991; BURKARTER, 

2010). A combinação da equação de Dupré com a equação de Young permite 

conhecer o trabalho de adesão por meio dos valores de duas grandezas, a tensão 

superficial do líquido e o ângulo de contato resultante. 

 

)1(cos   LVaW                                                     (Equação 2) 

 

O conceito de ancoramento mecânico ocorre quando o adesivo molha o 

substrato e penetra nos poros dos dois substratos, travando-os mecanicamente 

após secagem ou reticulação. Além de molhar o substrato, o adesivo deve possuir 

propriedades reológicas específicas para penetrar nos poros num tempo específico. 

Zain et al, (2014), correlacionaram a adesividade do adesivo poliuretano com a 

rugosidade da superfície do substrato de alumínio. Os autores relataram que além 

da rugosidade do substrato, a adesividade também é influenciada pela 

molhabilidade do adesivo sob a superfície do substrato. A figura 14 ilustra o efeito 

da rugosidade da superfície na adesão. 
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Figura 14. Efeitos da rugosidade na superfície do substrato na adesão (MENDES, 

2005). 

 

 

3.5 - Reologia 

 

A reologia é a ciência que estuda a deformação e o escoamento dos materiais. 

A deformação e o escoamento são respostas a solicitações externas, sendo a 

primeira característica dos sólidos ideais e a segunda característica dos fluidos 

ideais (BRETAS e AVILA, 2005). O comportamento mecânico dos materiais é 

caracterizado pela resposta que estes apresentam quando submetidos à tensão ou 

deformação. As respostas dos polímeros às solicitações mecânicas são 

dependentes de fatores estruturais e de variáveis externas, como por exemplo, 

temperatura e umidade (PESSAN e HAGE, 2002).  

Os polímeros caracterizam-se por apresentarem um comportamento 

intermediário entre o sólido e o líquido viscoso, denominado pelo comportamento 

viscoelástico (PESSAN e HAGE, 2002; NIELSEN e LANDEL, 1994; WARD e 

HADLEY, 1993). O sólido elástico retorna à sua forma inicial depois de removido o 

esforço, enquanto que, a deformação do líquido viscoso é irreversível na ausência 

de forças externas. Na reologia, o comportamento viscoelástico é observado em 

polímeros nos estados: sólido, líquido (e em solução). A viscoelasticidade dos 

polímeros está associada à capacidade destes materiais armazenarem e dissiparem 

energia, durante uma solicitação mecânica (MORTON-JONES, 1989).  

Os polímeros no estado líquido (fundido) ou (em solução), são classificados 

como fluidos não newtonianos. Os fluidos não newtonianos se caracterizam pela não 

linearidade entre a taxa de cisalhamento e a viscosidade, podendo ser classificados 

como dependentes ou não do tempo. Os fluidos que não dependem do tempo são 

os que possuem propriedades reológicas em regime permanente de cisalhamento. 

Neste regime, as propriedades não variam com o tempo. Uma das propriedades 

mais importantes neste regime é a viscosidade. A viscosidade é a resistência do 
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fluido quando submetido à deformação ou tensão, é regida pela equação da Lei das 

Potências (Equação 3).   

 

  1


n
K                                                                                      Equação (3) 

               

Onde:  é viscosidade, k o índice de consistência,   é a taxa de cisalhamento e n é 

o índice de potência.  

 Os fluidos que não dependem do tempo são considerados  pseudoplásticos ou 

dilatantes. Quando n > 1, o fluido  é classificado como dilatante e, para valores de n 

< 1, o fluido é pseudoplástico. Os fluidos pseudoplásticos são os que apresentam 

queda da viscosidade com o aumento da taxa de deformação. Já os fluidos 

dilatantes apresentam o efeito contrário, ou seja,  aumento da viscosidade com o 

aumento da taxa de deformação. No caso de adesivos PU, o comportamento 

observado é pseudoplástico (VOLKOVA et al, 2013). 

As propriedades reológicas dos adesivos são cruciais para o bom 

funcionamento do sistema durante e após a aplicação do adesivo. Nos adesivos, 

tintas e vernizes, a viscosidade é avaliada em função da taxa de cisalhamento e do 

tempo. Em uma primeira etapa, a viscosidade é medida em um intervalo de 

cisalhamento crescente e, em seguida, no mesmo intervalo, porém em cisalhamento 

decrescente. Nesta etapa é avaliada a taxa de cisalhamento que fica constante em 

função da viscosidade. Em uma segunda etapa, a taxa verificada é fixada, medindo 

a viscosidade em função do tempo. Como a viscosidade aparente muda com o 

tempo (ou taxa de cisalhamento), forma assim a histerese e é importante para 

diversas aplicações tais como tintas, adesivos e vernizes.  

Para tintas e vernizes muito tixotrópicos, ou seja, com grande área de 

histerese, ocorre um relevante declínio na viscosidade após aplicação da tensão 

(ação de mistura/agitação), mostrando condições não muito boas de aplicabilidade. 

O retorno à condição inicial, reflete características de não escoamento (LAJARIN et 

al, 2012; LOPES, 2009). 

A medida da histerese é importante para adesivos à base de PU, pois ele sofre 

tensão na aplicação e não retorna ao seu estado estrutural inicial. A cura ou a 

polimerização ocorrerá após esta desestruturação. Quanto menor for a área de 
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histerese, maior é a recuperação do adesivo após submetido à tensão, e quanto 

maior a recuperação do adesivo, melhor a aplicabilidade. O comportamento que 

caracteriza a histerese pode ser observado em fluidos tixotrópicos, com a 

viscosidade aumentando com o tempo e fluidos reopéxicos, com a viscosidade 

decaindo com o tempo, conforme mostra a figura 15. 

 

Figura 15. Comportamento dos fluidos não newtonianos dependentes do tempo. (a) 

Fluido tixotrópico com decaimento da viscosidade, seguido pela recuperação com o 

tempo (ou taxa de deformação); (b) Fluido reopéxico com aumento da viscosidade e 

recuperação com o tempo. (Adaptado de BRETAS E AVILA, 2005)  

 

  

As características viscoelásticas dos polímeros também podem ser estudadas 

em propriedades reológicas de regime oscilatório. Nos ensaios oscilatórios, a tensão 

ou deformação oscilatória senoidal em função da frequência (), a diferença de fase 

entre tensão e deformação (), assim como a amplitude, são medidas a fim de 

caracterizar o comportamento do material. A tensão () pode ser representada pela 

soma dos componentes que estão em fase e fora de fase com a deformação 

(BRETAS E AVILA, 2005).  

 )cos()()()( ´́´0 tGtsenG                         (Equação 4) 

 

Onde: G' e  G” são módulos de elástico e viscoso, respectivamente.  
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Para um sólido elástico perfeito, toda energia é armazenada, ou seja, G” é zero 

e a tensão e a deformação estão em fase. Para um fluido viscoso perfeito toda 

energia é dissipada, ou seja, G' é zero e a tensão e deformação estão fora de fase 

(BRETAS e AVILA, 2005). 

 

Figura 16. Propriedades em regime oscilatório para  (σ)  tensão aplicada e (ε) 

deformação resultante. (a) resposta elástica perfeita  -  modelo hookiano; (b); 

resposta viscosa - modelo newtoniano; (c) resposta  viscoelástica. (ROSEN, 1993). 

(a) (b) (c)

 

Considerando o ângulo de fase () com a deformação, verifica-se uma 

defasagem  da tensão, onde a tensão correspondente pode ser expressa por: 

        )(0   tsen                                                                   (Equação 5) 

onde o 0 é a amplitude máxima de tensão. Com a união das últimas duas equações 

mencionadas pode-se chegar as Equações 6, 7 e 8.  

)cos()´(
0

0





 G                                                                                (Equação 6) 

)()´´(
0

0





 senG                                                                               (Equação 7) 

)(G

)G´´(
δ tang

´ 


                                                                                  (Equação 8) 
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O módulo complexo pode então ser expresso por: 

2/12´́2´* )( GGG                                                                                                             (Equação 9) 

 Na reologia oscilatória pode-se medir o caráter sólido da amostra através do 

módulo  G’. Quanto maior for o valor de G’, maior é o caráter sólido do material e as 

deformações serão elásticas ou recuperáveis (BRETAS e AVILA, 2005). Além disso, 

pode-se medir o módulo de cisalhamento dinâmico viscoso ou de perda, G”, que 

indica o caráter líquido do material. Por meio desta análise em regime oscilatório, 

também pode ser determinada a viscosidade complexa (η*) da amostra, que é 

regida pela Equação 10. 

 

            




























 δ

γ
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iδsen
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τ
n* cos

0

0

0

0


                                                  (Equação 10) 

 Os dados de η*, G' e G” podem ser medidos em função da frequência (ω). Para 

polímeros de maior massa molar, como é o caso do adesivo estudado, em baixas 

frequências, ambos os módulos crescem com o aumento da frequência, sendo que 

G' (ω) permanece sempre menor que G” (ω), ou seja, a resposta viscosa predomina, 

mostrando o desarranjo das cadeias moleculares com a oscilação. As propriedades 

em regime oscilatório, em função do tempo, são muito importantes para estudar o 

tempo de cura dos adesivos e prever o tempo necessário para que o adesivo 

apresente resistência máxima.  

A taxa de cura dos adesivos PU bicomponentes ocorre rapidamente, tão logo 

misturado os componentes. A viscosidade da mistura aumenta com o tempo, 

ocorrendo uma reação exotérmica e aumento da viscosidade (STROBECH, 1990). 

Nos adesivos PU monocomponente, a viscosidade aumenta com a reação dos 

grupos isocianato (NCO) com  grupos OH ou NH no substrato e principalmente com 

a umidade relativa do ar. Durante o desenvolvimento e a aplicação de adesivos 

reativos, deve ser dada atenção especial ao comportamento reológico do adesivo, 

sendo possível prever a qualidade final da junta adesiva (VOLKOVA et al, 2013). 

 A figura17 mostra o aumento da viscosidade em função do tempo de aplicação 

do adesivo PU, até um valor máximo de viscosidade. Nesta figura, também é 
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possível verificar o pot life (tempo em aberto) do adesivo. O pot life indica qual o 

tempo máximo que o adesivo pode ser aplicado depois de misturado ou exposto à 

umidade, sem comprometer a junta adesiva. Em geral, os adesivos PU 

bicomponentes apresentam tempo de gel de 45-50 min com pot life de 70 min 

(STROBECH, 1990). Evidente que, o tempo de gel varia para cada composição e 

formulação de adesivo PU (EDWARS, 1986).  

 

Figura 17. Viscosidade em função do tempo para um adesivo PU bicomponente à 

base de poliuretano (STROBECH, 1990). 

 

 

Figura 18. Resistência ao cisalhamento em função do tempo de cura do adesivo PU 

bicomponente (STROBECH, 1990).  
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 Quando uma determinada força é aplicada à junta adesiva de igual módulo e 

sentidos diferentes, há uma tendência para que uma camada de material se deslize 

sobre a outra de modo a produzir uma deformação, seguido por falha da junta 

adesiva (TAVARES, 2002). De acordo com Santos, 2007, um balanço rápido põe em 

evidência a ambiguidade do parâmetro de resistência ao cisalhamento. Mesmo com 

dispositivos experimentais otimizados, os resultados só têm significado quando 

obtidos em condições, onde a espessura da linha de adesiva não mais influência no 

resultado.  

Volkova et al, (2013), estudaram a influência dos grupos hidroxila nas 

propriedades reológicas, físico-mecânicas e adesivas de adesivos PU formados por 

polióis de diferentes massas molares. Os autores investigaram a cinética de cura e o 

tempo de vida do adesivo por viscosimetria. Foi observado que os maiores valores 

de resistência ao alongamento, módulo de Young e resistência ao cisalhamento, em 

substratos de madeira e alumínio, ocorreram para o adesivo de menor massa molar 

em relação aos adesivos de maior massa molar. 

Poljansek et al, (2015), estudaram o efeito da concentração do NCO (5 – 24%) 

nas propriedades do adesivo PU monocomponente. Diferenças na resistência à 

tração foram observadas para as juntas adesivas preparadas com diferentes 

concentrações de NCO. A resistência à tração dos filmes foi máxima para as juntas 

preparadas com 15% de NCO.  De acordo com os autores, reações do tipo alofanato 

foram predominantes para altas concentrações de NCO no adesivo. No mesmo 

trabalho, os autores observaram que o adesivo preparado com 5% de NCO (pMDI) 

apresentou um comportamento pseudoplástico, enquanto que os adesivos 

preparados com 10 e 24% de NCO apresentaram um comportamento mais próximo 

do newtoniano.  

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Figura 19. Cinética de cura dos adesivos à base de PU com diferentes massas 

molares. Massa molar do adesivo 1 > adesivo 2 > adesivo 3 (VOLKOVA et al, 2013). 

 

Do ponto de vista industrial, um dos fatores indesejáveis na utilização dos 

adesivos PU, está relacionado ao tempo de cura para que o adesivo alcance 

resistência máxima. A possibilidade de estudar as propriedades reológicas dos 

adesivos PU monocomponente é muito atraente, principalmente para entender a 

cinética de cura e o comportamento reológico sob diferentes condições de UR. Este 

estudo permitirá um melhor entendimento do comportamento do adesivo durante e 

após a aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 - Materiais 

 
  Na confecção das juntas adesivas, foram empregados os substratos: (i) chapa 

de aço carbono 1020, com 0,75 mm de espessura, 100 mm de comprimento e         

25 mm de largura, fornecido pela empresa Feeling Structures, com tratamento 

superficial em e-coat acrílico fornecido pela empresa PPG do Brasil; (ii) vidro 

automotivo fornecido pela empresa Cebrace do Brasil com 6 mm de espessura, 100 

mm de comprimento e 25 mm de largura, sem tratamento superficial.  

  Na preparação dos substratos de vidro automotivo e aço carbono, foram 

utilizados os primers: ativador de vidros, (BETASEAL™43518), composto por 

Tolueno, Metanol, (3-Mercaptopropil)trimetóxisilano, dentre outros; promotor de 

adesão de vidro, (BETASEAL™43520A), composto por metil-etil-cetona, tolueno, 

negro de fumo,  polímero de 1,3-diisocianatometilbenzeno e 1,6- diisocianatohexano, 

dentre outros; promotor de adesão de carroçaria (aço tratado com e-coat),  

(BETASEAL™43533), compostos por metil-etil-cetona, acetona, diisocianato de 

difenilmetano, isômeros e homólogos, dentre outros. Todos os primers foram 

fornecidos pela empresa Dow Química.  

Foi utilizado para o estudo proposto um adesivo PU monocomponente 

experimental, composto por ftalato de diisononila, negro de fumo, argila calcinada, 

ácido ftálico, poliéster e aditivos. O adesivo foi fornecido pela Dow Brasil Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos LTDA. 

 

4.2 - Caracterização do Adesivo 

 

4.2.1 - Teste de aparência 

 
 O teste de aparência é um método visual para a identificação da 

homogeneidade do adesivo e a presença de grumos ou pontos. A presença de 

grumos em excesso é indesejada, pois causa zonas frágeis na junta adesiva, 

interferindo nas propriedades físicas, como redução da tensão de alongamento e 

elasticidade. Este teste é realizado com o auxílio de um extensor de 3 mm de 
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espessura sobre um papel siliconado. O número de pontos e a presença de grumos 

foram avaliados. 

 

4.2.2 - Análise gravimétrica 

 

A concentração de voláteis no adesivo foi determinada via análise gravimétrica. 

Uma alíquota (~2 g) do adesivo foi pesada em suportes de alumínio e seca em 

estufa com circulação de ar a 140oC por 2 h. 

 

4.2.3 - Teor de isocianato (NCO) 

 

Para determinar a concentração dos grupos NCO livre no adesivo foi 

empregada a metodologia de titulação de retorno em meio orgânico (ASTM D-2572-

97). O adesivo foi dividido em três amostras de 5, 10 e 20 g e dissolvidos em uma 

solução contendo 100 mL de acetona e 20 mL de di-N-butil amina. A mistura foi 

agitada por 15 min e foram adicionadas 3 gotas da solução de azul de bromotimol. 

As soluções obtidas foram tituladas lentamente com uma solução 1,0 M de HCl. O 

volume gasto na titulação está relacionado à concentração de di-N-butilamina, que 

não reagiu com grupos isocianato e que estão livres no adesivo. De maneira similar 

à técnica anterior, provas em branco foram feitas para determinar a acidez residual 

da mistura sem o adesivo (acetona e di-N-butilamina). O percentual de NCO livre no 

adesivo foi calculado utilizando-se a Equação 11. 

 

 
adesivo

HClHClHClb
Livre

m

MfVV
NCO

)(42 
                                   (Equação 11) 

onde: 

bV = volume gasto na titulação do branco (L); 

HClV = volume gasto na titulação da amostra (L); 

HClf = fator de correção da solução de HCl; 

HClM = concentração da solução de HCl (mol L-1); 

Polímerom  = massa de adesivo pesada (g) desconsiderando as cargas. 
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4.2.4 - Índice de fluidez 

 
 O adesivo foi caracterizado por ensaio de vazão, sob pressão constante, com o 

objetivo de reproduzir os bicos aplicadores pneumáticos e robóticos nas 

montadoras. O tempo de escoamento para 20 g do adesivo foi medido sob pressão 

constante em um orifício com diâmetro de 3,987 mm, sobre uma balança eletrônica. 

Foram realizadas 5 medidas na temperatura de (24±1)oC e (50±5)% de UR. O valor 

obtido corresponde a média das cinco medidas.  

 

4.2.5 - Taxa de cura e espessura da aplicação 

 
A análise da taxa de cura do adesivo foi realizada em ambiente climatizado de 

(24±1)oC e (50±5)% de UR. Sobre uma superfície metálica, com canais que formam 

um ângulo de aproximadamente 20º em relação ao comprimento total (300 mm). O 

adesivo foi aplicado dentro dos canais e após 48 h o adesivo foi removido do canal e 

o comprimento do adesivo curado dentro do canal foi avaliado. Este valor equivale à 

espessura curada de adesivo para o tempo de 48 h (24±1)oC e (50±5)% de UR. Este 

teste dá um indicativo da reatividade do adesivo e a espessura do adesivo para uma 

determinada condição de umidade e temperatura. 

 

Figura 20. Esquema ilustrativo da rampa de aplicação para o teste da taxa de cura 

(Fonte: autora).  

Canais

Adesivo

 

 

 

 

 



58 

 

4.2.6 - Tempo de pega  

 
O tempo de pega ou “tack-free” está relacionado com a pegajosidade do 

adesivo na superfície exposta ao ambiente, a qual deixa de ser pegajosa quando 

tocada em função do tempo de exposição (HUTCHINSON e IGLAUER, 2006). O 

tempo de pega do adesivo foi determinado de acordo com o descrito na norma 

ASTM C679-87 para diferentes tempos de cura. O adesivo foi aplicado sob uma 

superfície de papel em ambiente climatizado a (24±1)oC e (50±5)% de UR. Com o 

auxílio de um algodão, o adesivo foi tocado a cada 5 min. O tempo de pega foi 

obtido quando o algodão, após ser tocado no adesivo, não apresentou aderência.  

 

4.2.7 - Teste de resistência à tração 

 
A resistência à tração do adesivo após diferentes tempos de exposição à 

umidade de (50±5)% foi determinada de acordo com a norma ASTM D638-02. Os 

corpos de prova foram ensaiados após 3, 6, 9, 12, 24, 32, 36 e 48 horas de 

acondicionamento a (24±1)oC e (50±5)% de UR. Os resultados foram expressos pela 

razão entre a força obtida no teste de resistência à tração e a área da sessão 

transversal. Foi empregado um equipamento da marca Instron, modelo 3367, 

operando com velocidade de 10mm.min-1. A figura 21 mostra as dimensões dos 

corpos de prova utilizados nos testes de resistência à tração. 

 

Figura 21. Dimensões do corpo de prova empregado no do ensaio de resistência à 

tração do adesivo (Fonte: autora) 

10 mm

3,5mm

 

 

4.2.8 - Ensaio de dureza Shore A 

 
A dureza Shore do adesivo foi determinada empregando um durômetro Shore A 

(PCE Instruments) a (24±1)oC e (50±5)% de UR. A análise foi realizada para o 

adesivo na forma de filme, com espessura de 4 mm, conforme descrito na norma 
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ASTM D-2240-2010. A dureza foi medida através da penetração do ponteiro do 

durômetro na superfície do adesivo na forma de filme. Foram realizadas 3 medias 

medidas para a amostra e o resultado foi expresso pela média. 

 

4.2.9 -  Comportamento reológico 

 

Os ensaios reológicos foram realizados em um reômetro da marca Haake, 

modelo Rheostress RS6000, alocado no ICT-UNIFESP. As análises foram 

realizadas nos regimes de cisalhamento: permanente, oscilatório e transiente. As 

análises em regime oscilatório foram realizadas em regime viscoelástico linear, na 

tensão de 100 Pa, e frequências que variaram de 1,0, 1,6 e 16 Hz. Os ensaios foram 

realizados utilizando-se geometria de placa paralela de 20 mm de diâmetro e 

espaçamento de 1 mm de altura entre as placas, na temperatura de (24,1)oC e 

umidade relativa (UR) de (50 5)%. Para verificar a influência da atmosfera, todos os 

ensaios do adesivo foram realizados em atmosfera de nitrogênio (N2) e também na 

ausência deste gás.  

 

4.2.10 - Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

 
A taxa de cura do adesivo sob diferentes tempos e UR foi acompanhada por 

espectroscopia de infravermelho na região de 650 - 4000 cm-1. Foi empregado um 

espectrofotômetro com transformada de Fourier (FTIR, SHIMADZU/Infraffinity-1) 

junto ao dispositivo ATR. Os espectros foram obtidos sob a forma de filme para os 

tempos de 12, 24 e 48 h de cura e (50±5)% de umidade relativa do ar. Através da 

relação da intensidade das bandas dos espectros de FTIR em 2261-2270 cm-1, 

referente a banda do grupamento NCO, foi possível monitorar a redução deste pico 

em função do tempo de exposição do adesivo a (50±5)% de UR (MALUCELLI et al, 

2005; SILVA, 2006).   
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4.2.11 - Análise termogravimétrica  

 
O comportamento termogravimétrico do adesivo, sob diferentes tempos de 

exposição, de 0 a 72 h, à umidade de (50±5)% de UR, foi analisado em um 

equipamento de análise termogravimétrica (TGA, Netzsch, modelo Phoenix), sob 

atmosfera de nitrogênio (20 mL.min-1). As amostras foram aquecidas de 25°C a 

800°C, com taxa de aquecimento de 20°C.min-1 e os resultados avaliados em termos 

de perda de massa.  

 

4.2.12 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 
Para as análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) dos adesivos 

com 0, 12, 24, 48, 72 e 96 h de cura a (24±1)oC e (50±5)% de UR, foram realizadas 

utilizando-se um equipamento da marca NETZSCH, modelo 204 F1 Phoenix, 

alocado no ICT-UNIFESP e calibrado com índio, de pureza igual a 99,99%. Os 

adesivos, após os tempos de cura, foram pesados (8 - 10 mg) em cadinhos de 

alumínio e analisados na temperatura de -130 a 50°C, com taxa de aquecimento de 

10oC min-1, sob atmosfera de nitrogênio (20 mL.min-1). 

 

4.2.13 - Análise dinâmico-mecânica  

 
As análises dinâmico-mecânicas do adesivo para diferentes tempos de 

exposição à temperatura (24±1)oC e UR de (50±5)%, na forma de filme, foram 

realizadas utilizando-se um equipamento da TA Instruments, modelo DMA 2980. Os 

filmes, após 12, 24 e 48 h de exposição à umidade (50±5)%, foram cortados nas 

dimensões de 20,5 x 3,7 x 2,20 mm,  variando-se a temperatura de -120 a 60oC, 

com taxa de 5,0oC min-1 e frequência fixa de 1 Hz em movimento de tração.   
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Figura 22. Imagem do equipamento da TA Instruments empregado nas análises de 

DMA dos adesivos (Fonte: EEL-USP) 

 

 

 

4.3 - Preparação dos substratos 

 
Na preparação dos substratos, foram utilizados primers específicos para os 

sistemas estudados. Para os substratos de aço carbono, foi aplicado manualmente o 

primer BETASEAL™43533, com espessura de 12 μm e tempo de secagem de 30 

min a (24±1)oC e (50±5)% de UR. Para os substratos de vidro, dois primers foram 

empregados: i) ativador de vidro (BETASEAL™43518), aplicado manualmente com 

espessura de 0,5 μm e tempo de secagem de 2 min a (24±1)oC e (50±5)% de UR e 

ii) primer promotor de adesão (BETASEAL™43520A) aplicado com espessura de 7 

μm e tempo de secagem de 10 min a (24±1)oC e (50±5)% de UR. Foi realizada uma 

inspeção visual das amostras após aplicação do primer, com o objetivo de observar 

a presença de defeitos, como por exemplo, aplicação incorreta do primer, presença 

de pontos e peças danificadas.   Antes de aplicar o adesivo, os substratos foram 

climatizados por 2 dias a (24±1)oC e (50±5)% de UR. A figura 23 ilustra os dois 

sistemas empregados neste trabalho. 
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Figura 23. Substratos utilizados neste trabalho. (a) chapa de aço carbono 1020 com 

e-coat e primer de carroçaria; (b) vidro automotivo com primer ativador e primer PU. 

(Fonte: autora) 

(a) (b)

 

 

4.3.1 - Caracterização dos substratos 

 
As medidas de ângulo de contato e tensão superficial dos substratos com e 

sem primer foram efetuadas empregando-se um goniômetro da marca Kruss (Drop 

Shape Analyzer DAS 100), equipado com micro-seringa, câmera digital e programa 

para tratamento das imagens. Os substratos foram climatizados a (23±1)oC e 

(50±5)% de UR e analisados nas mesmas condições. Foi utilizada água destilada 

com tensão superficial de 72 dynas cm-1 a (23±0,1)oC. Foram feitas 5 medidas em 

pontos distintos para cada tipo de substrato, empregando 5,0 µL de água deionizada 

sobre a superfície do substrato.  

 

4.4 - Preparação das juntas adesivas 

 

4.4.1 - Aplicação do adesivo  

 

Antes de aplicar os adesivos, as lâminas de aço carbono e vidro automotivo 

foram climatizadas por 2 dias a (241)oC e (505)% de UR. O adesivo PU 

monocomponente foi aplicado em face simples, com o auxílio de uma pistola de 

acionamento pneumático (bico retangular de 5,7 mm de largura e 7,6 mm de altura) 

e pressão 550 kPa. As juntas adesivas foram preparadas com tempo em aberto 

primer 

 

e-coat 
vidro 

primer 
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inferior a 15 s, gramatura de 1,30 g, altura de 5,6 mm e pressão de 110 kPa. A área 

de exposição foi de 190 mm2 para os tempos de 48, 72 e 96 h a (24±1)oC e UR 

(50±5)% e (70±5)%. Foram preparadas quatro diferentes combinações adesivas: 1) 

chapa de aço sem primer x chapa de aço sem primer; 2) chapa aço com primer x 

chapa de aço com primer, 3) chapa de aço com primer x vidro com primer, 4) chapa 

de aço sem primer x vidro com primer. Para cada combinação, foram preparadas 

dez juntas adesivas, com área de colagem de 620 mm2. A figura 24 mostra as 

combinações estudadas e a figura 25 as dimensões das juntas adesivas. 

 As juntas adesivas 3 e 4, também foram preparadas com vidro sem primer, 

entretanto, foram observadas falhas adesivas do adesivo sobre o vidro (maiores 

detalhes na página 67), portanto foram consideradas, para as juntas 3 e 4, apenas 

as preparadas com vidros com primer. 

 
Figura 24. Fluxograma das combinações entre os substratos para produzir as juntas 

adesivas.  
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(*) o vidro foi empregado com primer ativador e primer base PU. 
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Figura 25.  Junta adesiva preparada com chapa em e-coat sem primer e vidro com 

primer (a) e dimensões do corpo de prova (b).  
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adesivo
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4.4.2 - Resistência ao cisalhamento  

Os ensaios de resistência ao cisalhamento das juntas adesivas foram 

realizados de acordo com as exigências descritas na norma ASTM C273 (2011). Foi 

utilizada uma máquina universal de ensaios da marca Instron, modelo 3367, com 

velocidade de 127 mm.min-1 (Figura 26). Os testes de resistência ao cisalhamento 

das juntas adesivas foram realizados em diferentes tempos de acondicionamento. 

As juntas adesivas foram acondicionadas a (241)oC com (505)% e (705)%  de 

UR por 48, 72 e 96 h. Após obtenção da força máxima, a área da seção transversal 

(área de colagem) foi calculada pela média da largura multiplicada pelo seu 

comprimento. Através da razão entre a força aplicada e a área de colagem, foi 

determinada resistência da junta adesiva. Após o rompimento das juntas adesivas, 

foi realizada uma análise visual para classificar o tipo de rompimento.  

 

 

 

 

 

5,6 mm 
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Figura 26. Equipamento empregado nos testes de resistência ao cisalhamento das 

juntas adesivas. (Fonte: autora)  

 

 

 

4.4.3 - Tratamento estatístico dos resultados de resistência ao cisalhamento 

 
Para verificar a existência de diferenças significativas entre as médias obtidas 

nos ensaios de resistência ao cisalhamento, foi realizada uma análise estatística 

(Análise das médias) com nível de significância de 5%. Foi empregado o Software 

Estatístico R. Para o nível de significância de 5%, as pressuposições do modelo 

foram verificadas através do modelo de normalidade de Shapiro Wik para os 

resíduos e para o p-valor. O modelo de Bartlett foi utilizado para verificar a 

homogeneidade das variâncias e o seu p-valor. Foram considerados três fatores: 

umidade relativa do ar, tempo de exposição da junta adesiva e a própria junta 

adesiva em diferentes composições. O fator umidade foi analisado em dois níveis: 

50 e 70% UR; o fator tempo em três níveis: 48, 72 e 96 h e o fator junta adesiva em 

quatro níveis: 1) chapa aço sem primer x chapa de aço sem primer, 2) chapa de aço 

com primer x chapa de aço com primer; 3) chapa de aço com primer x vidro com 

primer, 4) chapa de aço sem primer x vidro com primer. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 - Caracterização do adesivo 

 
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos nos ensaios de caracterização do 

adesivo. Para o teste de debitometria ou índice de fluidez, foi obtido um tempo de 

escoamento de 70 s na temperatura de (241)oC e (505)% UR. No teste de 

aparência, foi constatada uma boa homogeneidade e ausência de grumos. O tempo 

de pega do adesivo exposto a (241)oC e (505)% UR  foi de 35 min, ou seja, abaixo 

desse tempo o adesivo possui pega residual. O valor da dureza do adesivo exposto 

a (241)oC e (505)% UR foi de 60 Shore A. A concentração de isocianato livre 

(grupos NCO) no adesivo foi de 0,74% em relação ao polímero, a qual foi 

determinada via titulação.   

Nos ensaios da taxa de cura, realizado em uma canaleta com ângulo de 20o 

por um período de 48 h, foi obtida uma espessura de 5,3 mm de adesivo curado a 

(241)oC e (505)% UR. Isto indica que 1,8% do adesivo aplicado na canaleta 

metálica com ângulo crescente de 20o estava no estado sólido e sem pega residual. 

O restante do adesivo ainda apresentava-se pastoso e com pega residual. De 

acordo com este resultado, é possível estimar a abertura do bico aplicador de 

adesivo e o tempo de exposição à UR, para que ocorra a reação dos grupos NCO 

com a umidade.  

Tabela 1. Propriedades do adesivo PU monocomponente 

 

Propriedades Resultados 

Aparência Pasta de cor negro 

Teor de sólidos (%) 99,5 

Isocianato livre (%) 0,74 

Viscosidade (Pa.s) 115.000 

Índice de Fluidez (s)  70,0 

Taxa de cura (mm)*  5,30 

Tempo de pega (min)  35,0  

Dureza (Shore A) 60,0  

                             *48 h a (241)oC com (505)% UR 
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5.2 - Ensaios reológicos 

 

Os resultados das análises de viscosidade em função da taxa de cisalhamento 

do adesivo na presença de nitrogênio e sem nitrogênio (atm ambiente) estão 

apresentados na figura 27. De acordo com os resultados apresentados nesta figura, 

verifica-se que as viscosidades iniciais em atmosfera ambiente e em atmosfera de 

nitrogênio foram de 112.500 Pa.s. e 98.620 Pa.s., respectivamente, indicando que o 

adesivo em ambiente sem fluxo de nitrogênio possuiu um valor de viscosidade 12% 

maior, quando comparada com a viscosidade em atmosfera ambiente (UR de 

(50±5)%). Nas duas condições de ensaio, foram observados os comportamentos: 

pseudoplástico, de fluido não- newtoniano e de amolecimento sob tensão. Verifica-

se, também, um decréscimo da viscosidade em função do aumento da taxa de 

cisalhamento. Resultados semelhantes a estes foram observados em adesivos PU 

monocomponente com 5% de isocianato (NCO) livre (POLIJANSEK et al, 2014). Os 

autores verificaram que a quebra das ligações secundárias de hidrogênio das 

cadeias do poliól resultou no decréscimo da viscosidade com o aumento da taxa de 

cisalhamento. O mesmo comportamento da viscosidade em função da taxa de 

cisalhamento também foi observado por Carrera et al, (2014), no estudo do efeito da 

concentração de NCO livre e da influência da massa molar do pré-polímeros em 

poliuretano modificado com Betume. 

 
Figura 27. Gráfico de viscosidade em função da taxa de cisalhamento em atmosfera 

ambiente e atmosfera de nitrogênio. 
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Na figura 28 verificam-se também comportamentos de histerese e tixotrópico 

em ambas as curvas. Comportamento tixotrópico é caracterizado pela presença de 

uma histerese positiva entre os ensaios de aumento e diminuição da taxa de 

cisalhamento, em função da viscosidade (JAÚREGUI-BELOQUI et al, 1999).  Em 

relação às histereses destas curvas, houve um decréscimo na defasagem no 

adesivo ensaiado em ambiente de N2. Na literatura, as análises em adesivos de 

poliuretano são realizadas em ambiente de N2 para prevenir reações com a UR 

(POLIJANSEK et al, 2014). Assim, os decréscimos da área da histerese e da 

viscosidade verificados neste trabalho, para o ensaio realizado em ambiente de N2, 

permitem que a reação com a umidade do adesivo seja reduzida por tempo mais 

elevado do que quando o adesivo é ensaiado em atmosfera ambiente. Também foi 

verificado que o aumento da taxa de cisalhamento, resultou na diminuição da 

defasagem das curvas em taxas de cisalhamento acima de 0,5 s-1. A partir desta 

taxa, o comportamento das curvas foi linear. Devido ao comportamento viscoelástico 

linear, adotou-se a taxa de cisalhamento de 0,6 s-1 para analisar a possibilidade de 

cura do adesivo em viscosidade de cisalhamento por tempo (regime transiente de 

cisalhamento).  

 
Figura 28. Análise transiente de viscosidade em taxa fixa de 0,6 s-1 do adesivo 

ensaiado em atmosferas normal e com nitrogênio. 
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De acordo com a figura 28, verifica-se uma queda da viscosidade nos primeiros 

segundos, seguida por uma oscilação em função do tempo para os dois ensaios 

realizados (atmosfera ambiente e atmosfera de N2). Este comportamento melhorou 

quando o ensaio foi conduzido sob atmosfera de N2 até o tempo de 540 s. Para os 

tempos maiores que 540 s, foi observado o início do processo de cura na superfície 

do adesivo, comprovada pela oscilação dos valores de viscosidade. É importante 

ressaltar que, após os ensaios, foi observado que o adesivo ainda estava pastoso no 

centro, indicando que a cura total não foi alcançada para o tempo de 1220 s.     

No ensaio de viscosidade em função do tempo do adesivo conduzido em 

atmosfera ambiente, os valores de viscosidade começaram a oscilar antes de 540 s 

(por volta de 340 s). Esta variação pode ser explicada pela reação dos grupos NCO 

do adesivo com a umidade do ar, indicando a cura inicial do adesivo após contato 

com a UR. Também foi observado neste ensaio (atmosfera ambiente), que houve 

um aumento de viscosidade após 950 s (16 min). Este comportamento não foi 

observado no ensaio sob atmosfera de N2, indicando que efetivamente neste tempo 

ocorrem as reações dos grupos NCO com água e o poliol.  

As análises conduzidas em regime transiente revelaram que o processo de 

cura ocorreu em menor tempo para o adesivo ensaiado em atmosfera ambiente 

devido ao maior contato do adesivo com a umidade do ar. No entanto, não foi 

possível verificar um aumento brusco da viscosidade em regime transiente para 

correlacionar com o tempo gel e de cura total do adesivo.  

Neste contexto, com objetivo de estudar o tempo gel e os comportamentos 

elástico e viscoso do adesivo durante a cura, foram realizados ensaios em regime 

oscilatório de cisalhamento. Estes ensaios foram conduzidos com tensão de 

cisalhamento dentro do regime viscoelástico linear, medindo-se a viscosidade 

complexa, o módulo elástico e viscoso em função da tensão.  

A figura 7 do apêndice mostra o resultado obtido para este ensaio. Para valores 

de tensão de 100 Pa, a viscosidade complexa e os módulos viscoso e elástico 

apresentam um comportamento linear e paralelo. Desta forma, foi determinada a 

tensão de 100 Pa para realizar os ensaios em regime oscilatório de cisalhamento.  

Os resultados das análises dos módulos elástico (G’) e viscoso (G”) em função 

da frequência, sob atmosfera ambiente e em N2 para tensão de 100 Pa estão 
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descritos na figura 29 (a,b). A figura 30 mostra os resultados da viscosidade 

complexa em função da frequência para as duas atmosferas estudadas.  

Os resultados das figuras 29 (a, b) indicam que para as duas atmosferas 

estudadas e em baixa frequência, os comportamentos são similares, ou seja, o 

módulo viscoso (G”) é menor que o módulo elástico (G’). Para  frequências maiores, 

observa-se que os valores dos módulos ficaram muito próximos, porém, o módulo 

viscoso ficou ligeiramente maior que o módulo elástico. De acordo com a literatura, 

quando o módulo viscoso (G”) é maior que o módulo elástico (G’) o material se 

comporta como um líquido viscoso (BARON et al, 2009). Entretanto, se o 

comportamento contrário ocorrer, o material se comportará como um sólido elástico 

(BRETAS e AVILA, 2005).  

Em baixas frequências, as moléculas se encontram emaranhadas umas nas 

outras e têm resposta predominantemente de um sólido. Quando ocorre o aumento 

da frequência, estes emaranhados começam a se orientar e, a frequências maiores, 

o comportamento viscoso começa se aproximar do elástico, devido à maior 

orientação destas moléculas. O módulo (Gc) e a frequência (c) no qual ocorre esta 

mudança de comportamento (elástico para viscoso) foi de 52.750 Pa e 4,6 Hz para o 

adesivo ensaiado em atmosfera de N2. Enquanto que, para o ensaio conduzido em 

atmosfera ambiente, o módulo e a frequência foram de 70.100 Pa e 6,8 Hz, 

respectivamente (Figura 29 a,b).  
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Figura 29. Gráfico dos módulos elástico (G’) e viscoso (G”) em função da frequência 

para o adesivo PU ensaiado sob atmosfera de N2 (a) e atmosfera ambiente (b). 
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Estes resultados evidenciaram que o ensaio conduzido em atmosfera com fluxo 

de N2 é o mais adequado para estudar o tempo de gel do adesivo em estudo, uma 

vez que mudanças de comportamento do adesivo em módulo e em frequência foram 

maiores, entretanto não representa o ambiente real. Entretanto não representa a 

atmosfera real. Na figura 29 (a)  também pode ser observado que os módulos 

elástico e viscoso para o ensaio conduzido em atmosfera N2 e em baixas 
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frequências são maiores do que em atmosfera ambiente. Para frequência de 0,215 

Hz, os valores do G’ e do G” em atmosfera N2 foram de 12.790 Pa e 9.227 Pa, 

respectivamente. Já para o adesivo ensaiado em atmosfera ambiente, os valores 

obtidos foram de 15.720 Pa e 10.390 Pa, respectivamente. 

Na figura 30 verifica-se que, houve redução da viscosidade complexa em 

função da frequência para as duas atmosferas. Em relação à viscosidade complexa, 

foi verificada uma redução de 13% entre as frequências de 0,2 a 16 Hz nos ensaios 

conduzidos em atmosfera de N2 e 12% nos ensaios em atmosfera ambiente. Com o 

aumento da frequência, os valores de viscosidade complexa, tendem a se igualar 

para as duas atmosferas estudadas. A redução da viscosidade complexa em função 

da frequência também foi observada por Madbouly et al, (2013), para dispersões de 

PU. Este comportamento de redução da viscosidade em função da frequência é 

característico de comportamento pseudoplástico 

 

Figura 30. Gráfico da viscosidade complexa (*) em função da frequência para o 

adesivo PU ensaiado sob atmosfera ambiente e atmosfera de N2.   

 

0,1 1 10

10
3

10
4

 

 



 

P
a

.s
)

 (Hz)

 atm N
2

 atm ambiente

 

No entanto, este comportamento de redução da viscosidade em função da 

frequência é característico de comportamento pseudoplástico. Neste contexto, 

algumas análises foram realizadas em regime oscilatório em função do tempo e da  

frequência (1, 1,6 e 16 Hz) com o objetivo de verificar o tempo de gel do adesivo.  A 

figura 31 (a-c) mostra os resultados das análises do adesivo em regime oscilatório e 
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frequência de 1 Hz em atmosfera ambiente, conduzidas nos tempos de (a) 1000 s, 

(b) 2000 s e (c) 3000 s. 

Para os três tempos avaliados, figura 31 (a-c) não foi observado o cruzamento 

do G’ e do G” em função do tempo. Não houve evidência da cura do adesivo, porque 

não foi observado um aumento abrupto da viscosidade e a junção dos valores dos 

módulos elástico, viscoso e da viscosidade complexa (MADBOULY et al, 2013; 

BRETAS e AVILA, 2005). A Tabela 2 mostra uma comparação quantitativa entre G’ 

e G” em função do tempo para o adesivo ensaiado em atmosfera de N2 e ambiente. 
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Figura 31. Gráfico do G’ e G” do adesivo PU ensaiado na frequência de 1 Hz, 

atmosfera ambiente e diferentes tempo (a) 1000 s, (b) 2000 s e (c) 3000 s. 
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Tabela 2: Valores de G’ e G” em função do tempo para atmosferas de N2 e 

ambiente.  

 

Tempo (s) G’ (t=0) G” (t=0) G’(tmax) G” (tmax) 

1000(*) 169.900 51.560 260.800(*) 74.970(*) 

2000(**) 35.520 27.540 144.000(**) 61.280(**) 

3000(***) 110.700 59.500 299.100(***) 94.080(***) 

 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 2, verifica-se que a 

defasagem entre G’ e G” foi superior a 30 % em todos os casos, confirmando que 

não foi possível encontrar o tempo de gel do adesivo em atmosfera ambiente nestes 

três tempos de ensaio.  Os valores de G’ e G” para o adesivo no tempo de 1000 s 

foram calculados, assim como a tangente . Se a tangente  (G”/G’) for maior do que 

1, o comportamento do material é característico de líquido viscoso, porém, se for 

menor 1, o material se comporta como um sólido elástico (BRETAS e AVILA, 2005).  

Madbouly et al, (2013), verificaram um comportamento parabólico durante o 

processo de cura do adesivo de PU. De acordo com os autores, quando ocorre 

queda da curva de tan , os módulos G’ e G” começam a subir. Em seguida, os 

valores ficam constantes e depois voltam a subir bruscamente até que não variam 

mais. Neste ponto, ocorre o cruzamento de G’ e G” e o processo de cura do adesivo 

é finalizado. 

A figura 32 mostra o comportamento do tan  em função do tempo (1000 s) e 

frequência de 1 Hz, em atmosfera ambiente. De acordo esta figura, todos os valores 

obtidos da razão de amortecimento foram menores que 1. Desta forma, o adesivo 

em questão até o tempo de 1000 s possui um comportamento de líquido viscoso. 

Em relação ao comportamento da curva, verifica-se uma queda da tan  para o 

tempo de até 600 s, seguido por estabilização. No entanto, não foi observado o 

aumento destes valores, de forma que a cura fosse concluída. Desta forma, com o 

objetivo determinar o tempo gel e também constatar cura efetiva, foram realizadas 

análises dos módulos e da viscosidade complexa nas frequências de 1,6 e 16 Hz em 

atmosferas de com fluxo de N2 e ambiente (UR de (50±5)%).  
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Figura 32. Gráfico do comportamento do tan  em função do tempo e frequência de 

1 Hz.  
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A figura 33 (a,b) mostra o gráfico dos módulos elástico e viscoso em função do 

tempo e  frequência de 1,6 Hz em atmosferas de N2 e ambiente. Em ambas as 

atmosferas é verificado um aumento dos módulos elástico e viscoso em função do 

tempo. Também é observado um distanciamento maior entre os módulos em função 

do tempo. As Tabelas 3 e 4 mostram os valores dos módulos elástico e viscoso em 

função do tempo para as duas atmosferas. 
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Figura 33. Gráficos de G’ e G” em função do tempo (800 s) e frequência de 1,6 Hz 

em atmosferas (a) ambiente (b) N2. 
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Tabela 3: Valores dos módulos elástico e viscoso em função do tempo para  

atmosfera ambiente. 

 

Tempo (s) G’ G” 

9 270.000 23.940 

811 57.530 40.630 

 

 

Tabela 4: Valores dos módulos elástico e viscoso em função do tempo para  

atmosfera de N2. 

 

 

 

 

 

De acordo com os valores apresentados nas Tabelas 3 e 4, é verificado que a 

defasagem dos valores de G’ e G” para o tempo de 811 s em atmosfera ambiente, é 

de 10%.  Para os tempos finais, os módulos se distanciam quase que da mesma 

forma. Segundo Madbouly et al, (2013), quanto mais os módulos se distanciam, 

mais evidente é o comportamento viscoso ou elástico do material. Malbourne et al, 

(2013) e Carrera et al, (2014), também observaram comportamentos nos quais G’ e 

G” distanciam-se em função do tempo, para diferentes frequências. A figura 34 

mostra o gráfico de tan  em função do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo (s) G’ G” 

9 18.310 23.800 

811 44.490 35.650 
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Figura 34. Gráfico de tan  em função do tempo e frequência de 1,6 Hz em 

atmosferas de N2
 e ambiente. 
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De acordo com a figura 34, o tan  cai em função do tempo, em frequência de 

1,6 Hz. O comportamento assemelha-se com o comportamento do adesivo na 

frequência de 1 Hz. Entretanto, os valores variam de 0,7 a 1,3 para 1,6 Hz e 0,35 a 

0,28 para 1 Hz. Os valores mais próximos de 1 indicam maior aproximação entre os 

módulos elástico e viscoso, já que tan  é a razão entre G” e G’. 

Para a atmosfera de N2, os valores de tan  são menores, ou seja, os valores 

de G” (modulo viscoso) foram inferiores aos valores do G’ (módulo elástico). Para 

atmosfera ambiente, os valores de G” foram superiores aos valores de G’, 

resultando em maiores valores de tan . Também foi analisado o comportamento de 

viscosidade complexa em função do tempo do adesivo ensaiado utilizando-se 

frequência de 1,6 Hz em atmosferas inerte e ambiente. Este gráfico está ilustrado na 

figura 35.  
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Figura 35. Gráfico de viscosidade complexa em função do tempo e frequência de 1,6 

Hz em atmosferas de N2
 e ambiente. 
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Observa-se na Figura 35 um aumento da viscosidade complexa em função do 

tempo. A viscosidade complexa em atmosfera ambiente foi superior à viscosidade 

complexa em atmosfera de N2. O aumento da viscosidade complexa em função do 

tempo, também foi observado por Polijasenk et al, (2014), para um adesivo 

monocompomente poliuretano com pMDI. 

Segundo Madbouly et al, (2013), o tempo gel é o momento no qual a frequência 

é quase independente, ou seja, a frequência na qual G’ e G” são quase constantes, 

e portanto, explica-se o motivo pelo qual o tempo de gel não foi encontrado para as 

análises conduzidas em 1 Hz e em 1,6 Hz. A figura 36 (a,b) a seguir mostra os 

resultados das análises de G’, G” e * em função do tempo e frequência de 16 Hz. 
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Figura 36. Gráfico de (a) G’ e  G” e  (b)  viscosidade complexa (η*) para o adesivo 

PU em função do tempo e frequência de 16 Hz em atmosferas de N2 e ambiente. 
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De acordo com a figura 36 (a), verifica-se o cruzamento de G’ e G’’ em 

atmosfera ambiente em Gc=123.100 Pa em 360 s (6 min). Já para a análise 

conduzida em atmosfera de N2 o Gc foi de 114.200 Pa para o tempo de 810 s (14 

min). O cruzamento de G’ com o G’’ em atmosfera ambiente ocorreu primeiro em 

comparação com o cruzamento em atmosfera de N2. Com base no estudo realizado 

por Borselinno et al, (2007) e Madbouly et al, (2013), o cruzamento de G’ e G”, 

evidenciam o tempo gel ou início da cura do adesivo, no qual as propriedades 

viscosas e elásticas tornam-se independentes do tempo.  

Conforme apresentado na figura 36 (b), a viscosidade complexa em atmosfera 

ambiente é superior em comparação com a viscosidade complexa em atmosfera de 

N2. Este comportamento diferenciado entre as atmosferas pode ser explicado pelo 

início das reações de reticulação do adesivo pelo contato com a umidade ambiente, 

durante a análise reológica. A viscosidade complexa, da mesma forma para a 

frequência de 1,6 Hz, permaneceu crescente em função do tempo, sob frequência 

fixa, em função da mesma razão mencionada anteriormente. Em frequência mais 

alta (16Hz), o adesivo apresenta menor viscosidade complexa em comparação com 

a frequência de 1,6 Hz (Figura 35). Também foi obtido o gráfico de tangente de tan  

em função do tempo para o adesivo em frequência de 16 Hz (Figura 37).  

 

Figura 37. Gráfico de tan  em função do tempo para frequência de 16 Hz e 

atmosferas de N2 e ambiente. 
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De acordo com os resultados apresentados na figura 37, verifica-se uma 

redução da tan  em função do tempo. Com relação às atmosferas de exposição, 

verificam-se valores ligeiramente maiores para as análises conduzidas em atmosfera 

de N2. Conforme discutido anteriormente, os valores de G” são superiores aos 

valores de G’, resultando em tan  maior e um comportamento mais elástico.  A 

redução da tan , simultaneamente ao crescimento e cruzamento de G’ e G”, indica 

início de cura do adesivo (BORSELINNO et al, 2007; MADBOULY et al, 2013). 

Desta forma, foi possível visualizar o tempo de início da cura e o tempo gel do 

adesivo PU utilizando-se frequência de 16 Hz.  

 

5.3- Resistência à tração 

 

A figura 38 mostra os resultados de resistência à tração dos filmes de adesivo 

em função do tempo de exposição à temperatura de (241)oC e UR de (505)%. De 

acordo com os resultados apresentados nesta figura, verifica-se um aumento 

exponencial da resistência à tração com o aumento do tempo de exposição do 

adesivo a UR até um tempo aproximado de 24 h. Após 24 h, a resistência 

permanece constante, com alongamento à ruptura de 700% para os corpos de prova 

ensaiados. Estes resultados indicam que a cura do adesivo ocorre aproximadamente 

após 24 h, ou seja, após este período, a concentração dos grupos NCO tende ao 

mínimo. É importante ressaltar que, o consumo dos grupos NCO está relacionado 

com a área de contato do adesivo com a umidade. Como a entrada da umidade 

presente no ar, ocorre de fora para dentro, quando maior a espessura do adesivo, 

maior o tempo necessário para cura total do adesivo.  
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Figura 38. Resultados dos ensaios de resistência à tração do adesivo para 

diferentes tempos de exposição a (241)oC e (505)% UR. 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 à
 t
ra

ç
a

o
 (

M
P

a
)

Tempo (h)
 

A reação dos grupos NCO do pré-polímero de isocianato (pMDI) ocorre pela 

reação destes grupos com a umidade e com os grupos funcionais na superfície do 

substrato. As reações dos grupos NCO com a água resultam em produtos originários 

de reações secundárias, com formação de alofanato, poliuréia e CO2 (EDWARDS, 

1986; SEGURA et al, 2005; POLJANSEK et al, 2015).   

A resistência à tração aumenta com o tempo de exposição do adesivo à UR. 

Poljansek et al, (2015), observaram um aumento da resistência à tração do filme de 

adesivo com o aumento da concentração de NCO livre (10 - 15%). Para 

concentrações acima de 15%, os autores observaram um decréscimo da resistência 

de 10 N.mm-2 para 6 N.mm-2. De acordo com Polijansek et al, (2014), pré-polímeros 

com baixo teor de NCO livre apresentam cadeias longas e flexíveis, o que contribui 

para a elasticidade do produto final. Strobech, (1990), realizou estudo similar de 

resistência à tração em função do tempo de cura do adesivo PU bicomponente, 

obtendo resultados estabilizados de resistência à tração com 28 dias.  
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5.4- Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A figura 39 mostra o espectro de FTIR do adesivo exposto a UR de (50±5)% e 

temperatura de (24±1)oC por 12 h. Verifica-se a presença do pico referente ao 

grupamento (NCO) em 2270 cm-1, o principal a ser observado no estudo proposto, e 

os picos característicos de poliuretano, como em 1065 e 1725 cm-1 referente a 

carbonila, característicos de adesivo PU, conforme descrito por Sidwell, (1997), Silva 

(2006) e Sonnenschein (2015). 

 

Figura 39. Espectro vibracional de FTIR para o adesivo com tempo de exposição de 

12 h a (24±1)oC e UR de (50±5)%. 
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Através das bandas dos espectros de FTIR em 2270 cm-1, referentes ao 

grupamento NCO é possível monitorar o decréscimo da função NCO livre no adesivo 

e a formação dos grupos uretanos (MALUCELLI et al, 2005; SILVA, 2006). A 

concentração inicial de NCO livre no adesivo determinada via titulação de retorno foi 

de 0,74% em relação ao polímero.  
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A figura 40 (a,b) mostra o espectro de FTIR para o adesivo com tempos de 

exposição  de 24 e 48 h à UR de (50±5)% e temperatura de (24±1)o. Com o aumento 

do tempo de exposição do adesivo à UR, mudanças na intensidade ou o 

desaparecimento da banda do grupamento NCO do isocianato em 2270 cm-1, 

indicam a cura do adesivo, ou seja, com 48 h de exposição à UR (50±5)% a 

concentração de isocianato livre é mínima, resultando na reticulação do adesivo e na 

formação ligações do tipo C=O em 1639 cm-1 e NH em 3291 cm-1. De acordo com a 

literatura, mudanças na estrutura dos adesivos PU monocomponente ocorrem 

devido à reação dos grupos NCO com a umidade do ar, resultando em ligações 

cruzadas (BALDAN, 2004; MALUCELLI, 2005; LAY, 2003).  

Excesso de umidade pode resultar na cura prematura do adesivo, formando 

uma película na superfície do adesivo e espaços vazios no interior, além de bolhas e 

defeitos internos. A formação de uma película na superfície do adesivo impede a 

passagem da umidade, resultando na cura incompleta do adesivo. Por outro lado, 

baixa umidade, também, pode resultar na cura incompleta do adesivo, formando 

produtos secundários, como por exemplo, biureto (BALDAN, 2004; SOMANI, 2003). 

De acordo com a literatura (URBANSKI, et al, 1977; SHEIKH et al, 2000; 

MALUCELLI et al, 2005 e SILVA, 2006) a determinação por FTIR dos grupos NCO 

em poliuretanos consiste na medida e acompanhamento da banda em 2270 cm-1. 

Segundo Urbanski et al, (1977) a banda em 2950 cm-1 do grupo CH3, pode ser 

usada como referência, entretanto, cuidados devem ser tomados, pois o erro está na 

ordem de 10%, provavelmente por essa banda de referência ser muito intensa. 

Sheikh et al, (2000), empregaram a técnica FTIR para monitorar a reação de cura de 

pré-polímeros de PU com a umidade do ar. Os autores empregaram a banda 

analítica em 2270 cm-1 (referente ao NCO) e 2921 cm-1 referente ao CH2. De acordo 

com os autores, somente o tempo de exposição à umidade não foi suficiente para a 

cura total do polímero, por problemas de formação de uma película na superfície do 

adesivo. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 40: Espectros de FTIR, para os tempos de (a) 24 e (b) 48 h de exposição do 

adesivo à UR de (50±5)% e temperatura de (24±1)oC. 
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5.5 - Análise termogravimétrica  

 As juntas adesivas foram acondicionadas na temperatura de (241)oC e 

(505)% de UR por um período de 0 a 72 h. As análises foram efetuadas visando 

conhecer o comportamento de perda de massa do adesivo, identificar o percentual 

de carga e o percentual de material reticulado para os diferentes tempos de 

exposição do adesivo à UR (505)%. A figura 41 (a,b) mostra os termogramas e a 

análise diferencial termogravimétrica, respectivamente, referente ao comportamento 

do adesivo exposto a temperatura (241)oC e UR (505)%. A Tabela 5 mostra os 

resultados obtidos e compilados das análises de TGA e DTGA para os diferentes 

tempos de acondicionamento do adesivo.  

Na figura 42 observa-se basicamente duas inflexões relacionadas à perda de 

massa para os tempos de 24, 48 e 72 h de exposição do adesivo em UR de (505)% 

e uma inflexão mais acentuada, para o adesivo no tempo de 0 hora. Para todos os 

tempos de exposição do adesivo, a decomposição inicia-se em aproximadamente 

240oC, porém com comportamentos distintos. Para o adesivo analisado no tempo 

inicial (t=0h), ou seja, sem exposição à UR, verifica-se um pico mais aberto com 

temperatura máxima de 390oC. Para os outros tempos de exposição do adesivo, 

verificam-se dois picos de perda de massa em função do tempo de exposição do 

adesivo (Tabela 5).  

Com o aumento do tempo de exposição do adesivo a UR, verifica-se um 

deslocamento do primeiro pico de perda de massa de ~5oC, respectivamente, para 

cada um dos tempos (24, 48 e 72 h). O segundo pico de perda de massa ocorre em 

390oC (t=0h), 393oC (t=24 h), 394oC (t=48 h) e 395oC (t=72 h). Esta diferença pode 

estar relacionada com as reações entre os grupos NCO do isocianato com o poliol, 

resultando na formação de uma estrutura reticulada e mais estável termicamente. 

Também pode ter ocorrido a perda de massa em 300oC referente a liberação de 

voláteis provenientes da quebra das ligações fracas do tipo uretanas (N-H, C-O), 

levando à formação de amina, CO2
 e aldeído. 

 Aliado a isto, a reação dos grupos NCO do adesivo com a água presente na 

umidade do ar, ocorre a formação de poliuréia e reações secundárias, que 

decompõem em temperaturas mais baixas (SAUNDERS, 1988; SILVA et al, 2007; 

SONNENSCHEIN, 2015). De acordo com Vilar (2002), isocianatos aromáticos do 
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tipo MDI, quando submetidos à temperatura, podem reagir entre si e formar dímeros, 

trímeros e/ou carbodiímina. No entanto, a concentração inicial de isocianato livre no 

adesivo (t=0h), foi de 0,74% (Tabela 1). Para esta concentração, dificilmente ocorreu 

reações entre os grupos NCO, conforme descrito por Vilar (2002).  

Quini (2011) observou a presença de um pico máximo de degradação do 

isocianato aromático do tipo pMDI em 280oC, com perda de massa de 44%. 

Poljansek et al, (2014), verificaram basicamente dois picos de decomposição do 

adesivo PU monocomponente reativo, via análise de TGA. O primeiro pico, entre 

370 - 390oC, foi relacionado à decomposição do isocianato e à quebra das ligações 

do poliol, seguido pela decomposição. O segundo em 480oC foi atribuído somente 

para os adesivos com maior concentração de isocianato, resultando na formação de 

ligações cruzadas em maior quantidade. No entanto, os autores deixaram de relatar 

a inflexão presente no termograma em aproximadamente 310oC. Os autores 

concluíram que a massa residual aumenta com o aumento da concentração de 

grupos NCO livre no adesivo, devido à ocorrência de reações secundárias.  
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Figura 41: Resultados das análises de TGA (a) e dTG (b) para diferentes tempos de 

exposição do adesivo a (24±1)oC e (50±5)% de UR. 
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As massas residuais obtidas na temperatura de 800oC foram praticamente 

constantes para os adesivos nos tempos de exposição de 24, 48 e 72 h. Por outro 

lado, a massa residual final para o adesivo no tempo zero foi de 34,3%, 

representado uma diferença de aproximadamente 2,0% para os demais tempos 

analisados. A massa residual de 34,3% obtida para o adesivo no tempo zero pode 

ser atribuída à presença da carga (negro de fumo) no adesivo. Esta diferença de 2% 

na massa residual para os demais tempos de exposição está relacionada à 

formação de uma estrutura com segmentos rígidos e mais estáveis, oriundos das 

reações de reticulação dos grupos NCO com o poliol e com a água. Os valores 

obtidos estão descritos na Tabela 5. Resultados semelhantes foram reportados por 

Malucelli et al, (2005) e Silva et al, (2007).  

 

Tabela 5. Resultados obtidos via análise termogravimétrica para diferentes tempos 

de exposição do adesivo a (241)oC e (505)% de UR. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens completas das curvas de TGA (sobrepostas) e separadas, de DTGA e 

de perda de massa, encontram-se no apêndice, de 1 a 4. 

 

5.6 - Calorimetria exploratória diferencial   

 

Uma das mais importantes características dos polímeros amorfos é o 

comportamento durante na região da transição vítrea, que nos dá informações 

importantes sobre as propriedades e a processabilidade dos polímeros. A Tabela 6 

mostra os resultados obtidos para os adesivos expostos por diferentes tempos em 

temperatura de (241)oC e UR de (505)%.  

Tempo de exposição 

do adesivo (h) 

dT1(
oC) Massa 

residual (%) 

dT2(
oC) Massa 

residual (%) 

0 -- 80,4 390 34,3 

24 320,0 65,1 393 36,1 

48 315,0 68,5 394 36,4 

72 310,0 69,4 395 36,4 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, verifica-se um aumento de 

aproximadamente 3,5oC na Tg do adesivo em função do tempo de exposição à UR 

de (505)% e temperatura de (241)oC. Este aumento foi maior para as primeiras 12 

h de acondicionamento do adesivo. Após isso, os valores obtidos da Tg em função 

do tempo de acondicionamento, foram muito próximos. A Tg do adesivo sem 

acondicionamento (t=0 h) foi de -66,3oC, enquanto que a Tg do adesivo com 12 h de 

acondicionamento foi de -62,8oC.  

Estes resultados indicam que nas primeiras 12 h de acondicionamento ocorrem 

reações de reticulação entre os grupos NCO do adesivo com a água, reduzindo a 

movimentação das cadeias e ocasionando um aumento na Tg do adesivo. Evidente, 

que, para a baixa concentração de isocianato livre no adesivo em estudo (0,74%), a 

diferença obtida foi considerável. Polijansek et al, (2014), observaram diferenças de 

4oC na Tg entre amostras de adesivos PU monocomponente preparados com 5, 10, 

15, 10 e 24% de pMDI.  

Entretanto, chama-se atenção para a curva para o tempo de exposição de 48h, 

que revela a Tg levemente deslocada em relação aos tempos de 12 e 24h, e 

também de 72 e 96 h. Este deslocamento equivale a 3oC na Tg, e pode ser atribuído 

a reações secundárias, que ocorrem neste período de exposição do adesivo à UR 

de (505)%. 

De acordo com a literatura, a exposição do adesivo PU reativo à UR, mesmo 

que por um curto período de tempo, resulta no aumento do número de segmentos 

rígidos e na Tg do adesivo. Este aumento se deve, evidentemente, à ocorrência das 

reações de formação da poliuréia e reticulação dos grupos NCO com o poliol e com 

a água (MALUCELLI et al, 2005; SILVA et al, 2007; MOUSSA et al, 2012).  

De acordo com Silva et al, (2007) uma alta concentração de grupos NCO 

derivado do pMDI no adesivo, resulta em baixa taxa de reação e baixa Tg. Quando 

os grupos NCO do pMDI reagem com a umidade do ar, ocorre a formação de 

poliuréia, alofanato e biureto que são responsáveis pelo aumento dos segmentos 

rígidos no adesivo e, consequentemente, o aumento da Tg.  Quini (2011) verificou 

um aumento gradual da Tg em função do tempo de exposição do adesivo sob 

diferentes valores de temperatura. Este aumento foi justificado pela formação de 

ligações cruzadas via reação dos grupos NCO com o poliol.  
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Tabela 6. Resultados obtidos via calorimetria exploratória diferencial para o adesivo 

acondicionado em diferentes tempos a (241)oC e UR de  (505)%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Resultados das análises de DSC para o adesivo acondicionado em 

diferentes tempos em UR de (505)% e temperatura de (241)oC. 

 

F
lu

x
o

d
e
 C

a
lo

r
(m

W
)

Temperatura (oC)  

 

Da mesma forma que, para os testes de resistência à tração, onde os 

resultados indicaram que a cura do adesivo ocorre aproximadamente após 24 h, ou 

seja, após este período, a concentração dos grupos NCO é mínima, não foram 

observadas alterações relevantes na Tg com 12 e 96 h de exposição do adesivo a 

Tempo de exposição do adesivo 

a UR de (505)% 

Tg (oC) 

0 -66,3 

12 -62,8 

24 -62,5 

48 -59,5 

72 -62,4 

96 -63,0 
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(505)% de UR. Isto indica que após 24 h de acondicionamento do adesivo, 

praticamente todos os grupos NCO reagem e o adesivo está curado. Segundo Silva 

2006, o valor da Tg de um adesivo depende do grau de reticulação. O aumento da 

concentração de isocianato em relação ao poliol aumenta o número de reações de 

reticulação e, consequentemente, o valor da Tg do adesivo. Neste mesmo trabalho, 

os autores mostraram que o aumento da concentração de 14% para 15% de NCO 

livre no pré-polímero de PU resultou no aumento de 4,7oC na Tg do polímero.  

  Figuras completas das curvas de DSC, ida e volta, encontram-se no 

apêndice, 5 e 6. 

 

5.7 - Análise dinâmico-mecânica 

  

As análises dinâmico-mecânicas foram realizadas para o adesivo na forma de 

filme em movimento de tração, após exposição em UR de (50±5%) e temperatura de 

(24±1)oC por 12, 24 e 48 h. As figuras 43 e 44 mostram respectivamente as curvas 

do módulo de armazenamento (E’) e do módulo de perda (E’’), em função da 

temperatura de análise para as diferentes amostras. Esta técnica permite a 

separação dos componentes elástico e viscoso, variando-se tanto a temperatura 

quanto o tempo. Também é possível detectar diferentes relaxações secundárias, as 

quais não podem ser detectadas por análises de DSC (WUNDERLICH, 1997; 

CASSU e FELISBERTI, 2005).  

Na figura 43 verifica-se um aumento do módulo de armazenamento em função 

da temperatura da análise do adesivo. Este aumento foi maior para o adesivo com 

48 h de exposição na UR de (50±5%), seguido pelo adesivo com 24 h de exposição 

à UR. Este aumento está relacionado com a formação de ligações cruzadas, 

reduzindo a mobilidade das cadeias poliméricas no adesivo. Os valores obtidos do 

módulo de armazenamento para todos os tempos de exposição do adesivo são da 

ordem de 3x103 MPa, 20x104 MPa e 40x105 MPa, respectivamente (12, 24 e 48 h). 

Também é possível observar que as variações no módulo de elasticidade ocorreram 

primeiramente para o adesivo com 48 h de exposição, iniciando na temperatura de   

-78°C e, para o adesivo com 24 h em -70oC. Após estes valores é registrada uma 

queda significativa no módulo, caracterizando a região de transição vítrea. 
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Em relação às curvas do módulo de perda em função da temperatura (Figura 

44), verifica-se a influência do aumento da reticulação e a formação de segmentos 

mais rígidos na largura do pico correspondente à transição vítrea. Isto indica que o 

adesivo com 24 e 48 h de exposição à UR, apresenta um comportamento 

viscoelástico, onde as temperaturas correspondentes aos máximos da curva do 

módulo de perda (E”) em função do tempo, são de -63ºC igualmente. De acordo com 

Wunderlich, (1997), quando a frequência é comparável com a frequência dos 

movimentos internos do material na temperatura de análise, o módulo de 

armazenamento diminui com o aumento da temperatura e o módulo de perda exibe 

um máximo, correspondendo ao comportamento viscoelástico do material. 

 

Figura 43. Módulo de armazenamento (E’) em função da temperatura para diferentes 

tempos de exposição do adesivo em UR de (50±5)% e temperatura de (24±1)oC. 
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Figura 44. Módulo de perda (E’’) em função da temperatura para diferentes tempos 

de exposição do adesivo em UR de (50±5)% e temperatura de (24±1)oC. 
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A transição vítrea é caracterizada pela queda do módulo de armazenamento 

(E’) (ASTM-E 1640-09) e pelos máximos das curvas do módulo de perda (E”). 

Também é possível obter a Tg pelo pico máximo do tan  em função da temperatura 

(CASSU e FELISBERTI, 2005). As relaxações normalmente estão associadas às 

mudanças na conformação dos grupos ou segmentos da cadeia polimérica. 

Conforme descrito por Cassu e Felisberti, (2005) as relaxações envolvem 

movimentos moleculares localizados, onde a mobilidade das cadeias é menor, 

porém estes movimentos podem ter um efeito significante sobre as propriedades 

mecânicas dos materiais. 

A figura 45 (a-c) mostra as curvas do módulo de armazenamento e a tangente 

delta (tan ), em função da temperatura para os adesivos expostos à umidade 

(50±5)% e temperatura de (24±1)oC, por diferentes tempos. Verifica-se a queda do 

módulo de armazenamento em aproximadamente -70oC para o adesivo exposto por 

48 h. De acordo com os valores da Tg do adesivo em função do tempo, 

apresentados na Tabela 6, a presença de relaxações pode ser explicada pela 

presença de ligações cruzadas em concentração mais elevada, para o adesivo 

exposto por um período de 48 h, evidenciando o descolamento da curva de tan . A 
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partir da Tg é possível encontrar a temperatura de trabalho mais adequada para a 

utilização e ou exposição do adesivo. Normalmente, a temperatura de trabalho é 

calculada empregando-se um fator de segurança que, geralmente, é de 20 a 30°C 

abaixo da Tg. 

Considerando-se a Tg do adesivo pela tan  para os tempos de exposição de 

12, 24 e 48 h, encontrou-se resultados de -67, -54 e -51oC, ou seja, os valores da Tg 

aumentaram em função do aumento do tempo de exposição do adesivo à UR de 

(50±5)% e temperatura de (24±1)oC. Observa-se que há um maior intervalo de 

temperatura (13oC)  entre as exposições de 12 e 24 h, comparando com o intervalo 

de temperatura entre as exposições de 24 e 48 h, que é de 3oC. Este 

comportamento ocorre porque as reticulações cessaram ou estão cessando entre os 

tempos de 24 e 48h. Ou seja, o adesivo está próximo ao tempo de cura em 48 h à 

umidade (50±5)% e temperatura de (24±1)oC. 

Para a Tg do adesivo, caracterizada pela queda do módulo de armazenamento 

(E’), observou-se os resultados de -61, -62,5 e -64oC, para os tempos de exposição 

de 12, 24 e 48 h à UR de (50±5)% e temperatura de (24±1)oC, respectivamente. 

Estes resultados de Tg são próximos aos resultados de Tg via DSC. 
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Figura 45. Módulo de armazenamento (E’) e tan  em função da temperatura para 

diferentes tempos de exposição do adesivo em UR de (50±5)% e temperatura de 

(24±1)oC. (a) 12 h, (b) 24 h e (c) 48 h. 
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5.8  - Ensaios de resistência ao cisalhamento 

 

5.8.1 - Resultados dos ensaios de caracterização dos substratos 

 
Os substratos empregados neste estudo (chapas de aço carbono 1020 com 

tratamento em e-coat acrílico e vidro automotivo) foram caracterizados em relação 

ao ângulo de contato (θ) e a tensão superficial. Os resultados obtidos estão 

descritos na Tabela 7. Para os substratos de aço sem promotor de adesão (primer), 

o ângulo de contato médio foi de 81º, enquanto que para as chapas após a 

aplicação do primer (BETASEAL™43533), o ângulo de contato médio foi de 84º. 

Estes resultados mostram que os substratos de aço com primer apresentaram uma 

superfície mais hidrofóbica em comparação com a superfície das chapas sem o 

primer. A figura 46 (a,b) mostra os perfis das gotas de água sobre os substratos de 

aço com primer (a) e sem primer (b). 

A tensão superficial média dos substratos de aço sem primer foi de               

34,0 dynas cm-1 e para o substrato com primer foi de 33,0 dynas cm-1. Dentre as 

variações observadas, tanto para o ângulo de contato quanto para a tensão 

superficial, esta diferença não é relevante entre os substratos. Este pequeno valor 

de energia superficial pode ser atribuído à composição do primer aplicado nas 

chapas, que neste caso, foi empregado para regularizar a superfície do substrato.  

Para os substratos de vidro sem primer, foi observado ângulo de contato de 

41o. Já, para os vidros preparados com ativador à base de silano 

(BETASEAL™43518) e promotor de adesão a base de PU (BETASEAL™43520A) foi 

observado um aumento do ângulo de 77º. A figura 46 (c,d) mostra o perfil das gotas 

de água sobre os substratos de vidro sem primer (c) e vidro com primer (d).  

A tensão superficial média dos substratos de vidro sem primer foi de 58,4 

dynas.cm-1 e para o vidro com primer foi de 37,0 dynas.cm-1. Estes resultados 

mostram que o primer para vidro teve forte influência nas propriedades do substrato, 

aumentando o ângulo de contato e diminuindo a tensão superficial. Isto indica que o 

primer de vidro, empregado para proteger o vidro, poderá diminuir a interação 

adesivo/substrato, devido à menor energia na superfície do vidro com o primer. De 

acordo com Galembeck (1991), a tensão superficial é a medida do aumento de 

energia livre de uma fase, quando a área da sua superfície aumenta. No caso de um 
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líquido sobre um determinado substrato, é esperado que o ângulo de contato seja o 

menor possível para assegurar um perfeito espalhamento do líquido sobre o 

substrato. Contudo, pelas falhas coesivas encontradas, quando os substratos de 

vidro estavam com primer, sugere-se uma também hidrofobicidade do adesivo PU 

monocomponente, em estudo. 

 

Tabela 7. Valores médios dos ângulos de contato (θ) e das tensões superficiais para 

os substratos automotivos (chapa de aço carbono 1020 e vidro) com e sem primer. 

 

Substratos 

Propriedades 

Ângulo de contato (o) Tensão superficial 

(dynas cm-1) 

Chapa de aço sem primer 81,0 (±2) 34,3 (±1) 

Chapa de aço com primer  84,0 (±2) 33,0 (±1) 

Vidro sem primer  41,0 (±3) 58,4 (±2)  

Vidro com primer  77,0 (±3) 37,0 ((±2) 

 

 

Figura 46. Perfil das gotas de água deionizada sobre diferentes substratos 

automotivos. (a) chapa de aço carbono sem primer, (b) chapa de aço carbono com 

primer, (c) vidro sem primer , e (d) vidro com primer 
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Os métodos indiretos para determinar a energia livre de superfície foram 

desenvolvidos levando-se em consideração o fenômeno de absorção de água. Os 

resultados obtidos são de grande importância para estimar a interação 

substrato/adesivo pelo equilíbrio entre as forças de adesão e coesão. Para valores 

do ângulo de contato inferiores a 90o, a superfície do substrato tende a ser mais 

hidrofílica, enquanto que para valores próximos ou superiores a 90o a superfície é 

mais hidrofóbica.  

O vidro sem primer apresentou maior tensão superficial e neste caso, a não 

aplicação do primer, poderia resultar em um sistema vulnerável, com tendência de 

contração do adesivo, além da exposição do adesivo a raios ultravioleta. A 

preparação dos substratos é de extrema importância para a resistência das juntas 

adesivas. Os testes iniciais mostraram grandes variações de tensão de cisalhamento 

devido à ausência do primer no vidro. As juntas adesivas preparadas com o vidro 

sem primer apresentaram baixa adesão, não sendo possível efetuar os testes de 

resistência ao cisalhamento das juntas. A figura 47 ilustra o rompimento da junta 

adesiva preparada com o vidro sem a aplicação do primer.   

 

Figura 47. Junta adesiva preparada com vidro sem aplicação prévia de primer. 

 

 

 

A utilização do primer antes da aplicação do adesivo tem a finalidade aumentar 

a interação química entre o substrato e o adesivo, proteger o adesivo contra 

radicação ultravioleta, além contribuir com a redução das falhas entre a superfície 

visível e o substrato. Um aspecto muito importante na resistência da junta adesiva é 

a ausência de irregularidades na superfície do substrato. Neste sentido, a 

composição química e a espessura do primer podem comprometer a resistência da 

junta adesiva. Dependendo da composição química do primer, podem ocorrer 

               vidro 

adesivo - falha 
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mudanças no balanço energético da superfície, aumentando ou diminuindo a 

molhabilidade do substrato pelo adesivo.  

 

5.8.2 - Resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento  

 
A figura 48 (a,b) mostra os resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento das 

juntas adesivas preparadas com os substratos de aço 1020, com e sem primer, 

acondicionadas na temperatura de (241)oC e UR de (505)% e (705)%. Para as 

juntas de aço com primer expostas em UR de (505%) e (705)%, verifica-se um 

decréscimo da resistência ao cisalhamento com o aumento do tempo de exposição 

das juntas adesivas. As resistências ao cisalhamento das juntas expostas a (705)% 

de UR foram maiores em comparação com a resistência das juntas expostas a UR 

de (505)%. O valor mais alto da resistência ao cisalhamento foi obtido para a 

condição de (705)% de UR e tempo de 48 h. Após 48 h não ficou evidente a 

relação entre a resistência das juntas adesivas com os diferentes substratos 

empregados. Para as juntas adesivas preparadas com aço 1020 sem primer, 

expostas a UR de (505)% verifica-se um aumento da resistência ao cisalhamento 

em função do tempo de exposição das juntas, porém este aumento só foi 

significativo estatisticamente para o tempo de 72 h.  

Este comportamento pode ser explicado pela diferença na cinética de cura do 

adesivo, exposto sob diferentes UR. Quando o adesivo é exposto em alta umidade 

(70±5)% por um período curto (48 h), favorece a formação de segmentos rígidos do 

tipo poliuréia de forma mais lenta com o adesivo e o substrato, resultando no 

aumento da resistência ao cisalhamento e no decréscimo do alongamento à ruptura. 

Porém, quando o adesivo é exposto por um período maior (72 e 96 h) a (70±5)% de 

UR, favorece a cura superficial do adesivo, com formação de uma camada protetora 

na superfície, “pele”, impedindo a entrada da umidade (LAY e CRANLEY, 2003; 

EDWARDS, 1986). Para este tempo e alta umidade (70±5)%, a água em contato 

com os grupos NCO pode funcionar como um “plastificante”. Normalmente, a cura 

do adesivo ocorre de fora para dentro, a uma taxa de alguns milímetros por dia ou 

por hora. Neste sentido, os dois fatores de maior influência na resistência das juntas 

adesivas foram o tempo de exposição das juntas adesivas e a umidade. 
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Figura 48. Resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento das  juntas 

adesivas produzidas em aço 1020 com e sem primer x aço 1020, com e sem primer, 

após exposição a (241)oC e (a) (505)% UR e (b) (705)% UR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator que pode ter contribuído com a explicação apresentada no 

parágrafo anterior é a espessura do adesivo. Para este tipo de aplicação (colagem 

de vidro automotivo) a altura do filete de adesivo aplicado é 5,6 mm. Desta forma, a 

espessura do adesivo pode ter contribuído para a formação de defeitos no interior do 
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adesivo via formação de CO2 e aparecimento de microbolhas afetando as 

propriedades mecânicas da junta adesiva. De acordo com Banea et al, (2015), a 

resistência da junta adesiva produzida com adesivo PU monocomponente reativo é 

afetada pela espessura do adesivo aplicado e a umidade do ambiente. Segundo  

Edwards (1986) e Ascroft et al, (2008), adesivos PU apresentam variabilidade de 

resistência quando a linha de adesivo é muito espessa, podendo resultar na reação 

incompleta dos grupos NCO e formar espaços vazios, devido à liberação de CO2.  

Segundo Pannone e Macosko (1987), o tipo de catalisador empregado na 

formulação dos adesivos PU monocomponente pode afetar a concentração de CO2 

liberada durante a reação dos grupos NCO com a umidade do ar. Para ambientes 

com umidade elevada, há diferenças na solubilidade e na reatividade do isocianato 

com a água, resultando na liberação de diferentes concentrações de CO2 e 

formação de microbolhas indesejáveis na linha de colagem.  

Para todos os conjuntos testados de aço 1020 com e sem primer, o 

rompimento das juntas adesivas ocorreu no adesivo para todos os tempos de 

exposição, evidenciando a interação entre os substratos e o adesivo. Nas juntas 

adesivas testadas, a força coesiva foi inferior às forças de adesão e do próprio 

substrato, evidenciando a boa interação do adesivo com o substrato empregado. 

Considerando-se que, a resistência do aço 1020 é superior à resistência do 

adesivo, logo não era esperado a ocorrência de falha ou rompimento no substrato. 

De fato, foi obsevado foi apenas falha coesiva, ou seja, houve rompimento do 

adesivo, deixando uma camada de adesivo em cada uma das faces do substrato 

(Figura 49). Resultados semelhantes foram observados por Quini (2011) para juntas 

adesivas compostas por substratos de aço e adesivo PU. Um comportamento 

semelhante também foi observado por Na et al., (2015) para juntas adesivas 

produzidas com chapas de alumínio (6005A) e adesivo PU monocomponente 

(Sikaflex®-265).   
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Figura 49.  Junta adesiva produzida com aço 1020 com primer (conjunto 2) após o 

ensaio de resistência ao cisalhamento.   

 

 

A figura 50 (a,b) mostra os resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento das 

juntas adesivas preparadas com os substratos de aço 1020 com e sem primer 

versus vidro com primer. As juntas foram acondicionadas na temperatura de 

(241)oC e UR de (505)% e (705)%. As resistências ao cisalhamento das juntas 

expostas a UR de (705)% foram significativamente maiores em comparação com 

as resistências obtidas para as juntas expostas em UR de (505)%. O valor mais 

alto da resistência ao cisalhamento foi obtido para a condição de (705)% de UR e 

tempo de 48 h, não sendo observada diferenças significativas entre os resultados.  

Comparando-se os resultados para os dois valores de UR utilizados nos testes, 

foi verificado um aumento de aproximadamente 2,0 MPa na resistência das juntas 

adesivas expostas a (70±5)% de UR em relação a resistência das juntas expostas a  

(50±5)% de UR. O perfil observado para os testes conduzidos com UR de (50±5)% e 

(70±5)% foram similares. Após 48 h verifica-se uma queda das resistências para 

todos os conjuntos estudados e para os dois valores de UR. Para as juntas adesivas 

expostas por 96 h foram observadas diferenças significativas entre as médias para 

os dois valores de UR.  

Para estes resultados, correlaciona-se os observados via DSC, aonde a  48 h 

de exposição do adesivo à (241)oC e UR de (505)%, ocorre uma mudança de Tg. 

Essa parábola, apresentada pelos resultados de resistência ao cisalhamento em 

função do tempo, tanto para as juntas adesivas compostas por aço, quanto por 

vidro, pode ser atribuída a reações secundárias, que ocorrem neste período de 

exposição do adesivo. 

Resultados similares foram obtidos por Rosenberg et al, (2014), empregando 

dois adesivos PU monocomponente, aplicados com 4 mm de espessura em vidro 

automotivo. As juntas adesivas foram climatizadas por 1 h a 50% de UR nas 
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temperaturas de 5oC e 23oC. Os autores observaram um decréscimo da resistência 

ao cisalhamento de 1,3 MPa para 0,8 MPa com o aumento da temperatura para o 

adesivo I e um decréscimo de 2,9 MPa para 0,90 MPa para o adesivo II. Neste 

mesmo trabalho, os autores observaram a redução da resistência ao cisalhamento, 

quando a UR foi reduzida para 20% e a temperatura aumentada para 35oC.  

Figura 50: Resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento das  juntas 

adesivas produzidas com aço 1020 com e sem primer x vidro automotivo expostas a 

(241)oC e (a) (505)% UR e (b) (705)% UR. 
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Para todos os conjuntos testados de aço 1020 com e sem primer versus vidro 

automotivo, o rompimento das juntas foi no adesivo para todos os tempos de 

exposição, evidenciando a interação entre os substratos e o adesivo. Por outro lado, 

nos testes conduzidos inicialmente com os substratos de vidro sem aplicação do 

primer, foi observada uma baixa aderência do adesivo no vidro e a presença de 

falha adesiva (Figura 47). Estes resultados evidenciam o efeito e a importância do 

primer aplicado nos substratos, principalmente para o vidro. A falha adesiva está 

relacionada com a energia superficial do substrato e a interação substrato/adesivo.  

A amplitude da força entre o adesivo e o substrato depende neste caso da 

molhabilidade do adesivo e da interação química do adesivo com o primer aplicado 

(ZAIN et al, 2014).  

Para os substratos de vidro, quanto maior a interação do adesivo com o 

substrato, maior a probabilidade de ocorrer ligações químicas entre o adesivo e a 

superfície do substrato. Neste sentido, o primer ativador e o primer de superfície 

foram aplicados com o objetivo de aumentar a energia superficial, representada pelo 

aumento do ângulo de contato (Tabela 7, Figura 46). É importante ressaltar que 

todas as juntas adesivas foram preparadas após 48 h de aplicação dos primers. De 

acordo com a literatura, os primers empregados no setor automotivo apresentam um 

período de atividade inferior a 110 h de aplicação. Após este tempo, falhas adesivas 

podem ocorrer e comprometer a junta adesiva formada (SCHMATLOCH et al, 2009). 

 

5.8.3 - Análise Estatística 

 

A figura 51 (a,b) mostra, respectivamente, o gráfico de probabilidade normal 

dos resíduos e o gráfico dos resíduos com os valores ajustados para as juntas 

adesivas produzidas com o adesivo PU e expostas em UR de (50±5)% e (70±5)%. 

De acordo com o estudo realizado entre as variáveis (umidade, tempo e junta 

adesiva) foi verificada uma interação tripla significativa, ou seja, os níveis dos fatores 

umidade, tempo de exposição do adesivo e composição da junta adesiva, são 

dependentes e não podem ser avaliados individualmente ou em dupla. Desta forma, 

os dados foram tratados como dados paramétricos e a Análise de Variância 

(ANOVA) foi aplicada.  



108 

 

Os resultados obtidos com o modelo ANOVA foram verificados através do teste 

de normalidade de Shapiro Wik para os resíduos e o p-valor encontrado foi de 

0,1113. O modelo de Bartlett também foi empregado para verificar a homogeneidade 

de variâncias. Para este modelo, o p-valor encontrado foi 0,7255. Considerando o 

nível de confiança de 95%, os resultados obtidos foram superiores a 5%, conclui-se, 

portanto, que as condições foram satisfeitas e os dados fornecem evidências 

suficiente para rejeitar a hipótese nula, isto é, existem diferenças significativas entre 

as médias obtidas para as resistências ao cisalhamento das juntas ensaiadas para 

os diferentes tempos de exposição à UR. De acordo com os dados apresentados na 

figura 51 (a), os resultados estão distribuídos aleatoriamente em torno de zero, 

apresentando uma dispersão regular. Enquanto que, os resultados apresentados na 

figura 51 (b) estão sobrepostos na linha.  

 

Figura 51: Tratamento estatístico dos resultados de resistência ao cisalhamento das 

juntas em função da umidade. (a) gráfico da probabilidade normal dos resíduos (b) 

gráfico dos resíduos versus valor estimado. 

 

(a) (b)

 

 

A figura 52 ilustra, de uma maneira agrupada, como as diferentes juntas 

adesivas variam a resistência ao cisalhamento em função da umidade e do tempo 

de exposição. Estes resultados mostram que existem diferenças significativas para 

alguns conjuntos estudados em função do tempo de exposição das juntas adesivas 

e da umidade. Para todas as juntas adesivas expostas por 48 h e (50±5)% UR, os 
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resultados mostram que há diferenças significativas entre as médias. Porém, para o 

mesmo tempo de exposição das juntas em umidade de (70±5)% não foram 

observadas diferenças significativas entre as médias para os conjuntos estudados. 

Para as juntas adesivas expostas por 72 h não foi observada  diferenças 

significativas para a UR de (50±5)%, enquanto que para a UR de (70±5)% há 

diferenças significativas entre as médias. Fixando a umidade em (70±5)%, verifica-

se um aumento da resistência ao cisalhamento de até 2 MPa para no tempo de 48 h 

para todas as juntas adesivas.  

 

Figura 52: Representação gráfica da interação dos resultados obtidos para as 

variáveis: umidade, tempo e junta adesiva. 

 

 

 

A figura 53 mostra os resultados para todos os conjuntos agrupados e 

organizados após o tratamento estatístico, evidenciando a diferença de resistência 

entre os conjuntos testados em função do tempo de exposição à UR de (50±5)% e 

(70±5)%.   
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Figura 53. Agrupamento dos resultados obtidos após o tratamento estatístico para 

todos os conjuntos ensaiados em função do tempo de exposição e da UR. 
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6 - CONCLUSÕES 

 

Em relação ao comportamento reológico, o adesivo possui um comportamento 

pseudoplástico e tixotrópico. A histerese do adesivo exposto em atmosfera ambiente 

foi mais larga do que a histerese do adesivo ensaiado em ambiente com nitrogênio. 

O tempo de gel estimado para o adesivo em atmosfera ambiente foi de 6,0 min e 

para atmosfera com fluxo de N2, o tempo foi de 14 min. Conclui-se que a exposição 

do adesivo em diferentes atmosferas influencia o comportamento do adesivo, já que 

ele reage com a umidade do ar, entretanto, a atmosfera com fluxo de N2 não 

representa a atmosfera real. Em todas as análises reológicas foi possível observar a 

cura superficial do adesivo, formando uma camada mais rígida na superfície (pele), 

enquanto que o centro o adesivo fica na forma pastosa. 

Através das análises reológicas, para atmosfera ambiente de (505)% UR, o 

tempo de gel medido foi de 6 min, ou seja, a colagem dos substratos (carroçaria e 

vidro ou outros substratos) deve ocorrer em tempo inferior.  

Os resultados de caracterização dos substratos (tensão superficial e ângulo de 

contato) não apresentaram relação direta com os resultados de resistência ao 

cisalhamento das juntas adesivas, evidenciando que a umidade e o tempo de 

exposição foram predominantes..  

A aplicação do primer no vidro automotivo resultou no aumento do ângulo de 

contato de 41º para 77º. As juntas adesivas preparadas com o vidro sem primer 

apresentaram baixa adesão, não sendo possível efetuar os testes de resistência ao 

cisalhamento. 

A espessura do adesivo curado no teste da canaleta com ângulo de 20o por um 

período de 48 h foi obtida no valor de 5,3 mm a (241)oC e (505)% UR. A 

concentração de isocianato livre no adesivo foi de 0,74% e o tempo de pega inferior 

a 35 min. A resistência à tração do adesivo nas primeiras 24 h aumentou de forma 

exponencial, permanecendo praticamente constante após 24 h.  

Foi verificado que a intensidade da banda referente ao grupo NCO do 

isocianato de 2270 cm-1 diminuiu quando o adesivo foi exposto a UR de (50±5)%  por 

24 h e desapareceu para o tempo de 48 h comprovando a reação dos grupos NCO 

com a umidade.  
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Com o aumento do tempo de exposição do adesivo em UR de 50% foi 

verificado um aumento da Tg para as análises conduzidas via DSC e DMA. O 

aumento da Tg foi maior para as primeiras 12 h de exposição do adesivo a (505)% 

UR. O módulo de armazenamento aumenta em função da temperatura de análise do 

adesivo, sendo mais relevante para o adesivo com 48 h de exposição na UR de 

(50±5%), seguido pelo adesivo com 24 h de exposição à UR.  

Para análise de TGA, com o aumento do tempo de exposição do adesivo em 

UR, ocorre um deslocamento do pico de perda de massa de ~5oC, relacionado com 

as reações entre os grupos NCO do isocianato e com o poliol, resultando na 

formação de uma estrutura reticulada e mais estável termicamente. As massas 

residuais obtidas na temperatura de 800oC foram constantes para os adesivos 

expostos em 24, 48 e 72 h. A massa residual final para o adesivo no tempo zero foi 

de 34,3%, representado uma diferença de aproximadamente 2,0% para os outros 

tempos.  

Para o nível de confiança de 95% conclui-se que existem diferenças 

significativas entre as médias obtidas para as resistências ao cisalhamento das 

juntas ensaiadas para os diferentes tempos de exposição à UR. As variáveis, 

umidade, tempo de exposição e composição da junta adesiva são dependentes 

entre si.  

Para as juntas adesivas expostas por 48 h e (50±5)% UR há diferenças 

significativas entre as médias.  Para o mesmo tempo de exposição e (70±5)% de UR 

não foram verificadas diferenças significativas entre as médias.  

Para as juntas adesivas expostas por 72 h e UR de (50±5)% não foram 

observadas diferenças significativas, enquanto que, para a UR de (70±5)% há 

diferenças significativas entre as médias.  

Para UR de (70±5)%, conclui-se que há um aumento da resistência ao 

cisalhamento para o tempo de 48 h para todas as juntas adesivas testadas. Excesso 

de umidade resulta na cura prematura do adesivo, com  espaços vazios no interior, 

além de bolhas e defeitos internos.  

Para os conjuntos testados de aço 1020 com e sem primer versus vidro com 

primer, o rompimento das juntas foi no adesivo para todos os tempos de exposição, 

evidenciando a interação entre os substratos e o adesivo. Nos testes conduzidos 
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com os substratos de vidro sem aplicação do primer, ocorreu baixa aderência do 

adesivo no vidro e a presença de falha adesiva. 

 Através das análises realizadas no estudo proposto conclui-se que o adesivo 

citado não necessita de 168 h em UR de 50% para atingir a cura total e sim 48 h de 

exposição a (505)% UR para obtenção da resistência máxima para o teste de 

cisalhamento das juntas adesivas. Considerando de 72 a 168 h de exposição a 

(241)oC e (505)% UR para cura, existe uma redução de 33 a 71% no tempo de 

liberação do adesivo. 
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7 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As principais sugestões para trabalhos futuros são: 

 estudar outro adesivo PU monocomponente com maior concentração de NCO 

livre e utilizar a mesma metodologia desenvolvida neste trabalho; 

 

 estudar o comportamento do mesmo adesivo PU com tempos de cura menores 

para o ensaio de resistência ao cisalhamento; 

 

 estudar o comportamento do adesivo empregado neste estudo em composições 

de juntas adesivas de diferentes materiais:  alumínio, aço inox, plástico (base 

polipropileno); 

 

 estudar a resistência ao cisalhamento das juntas adesivas após serem 

submetidas a processos de envelhecimento (temperatura e UV); 
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9 - APÊNDICE  

 

Apêndice 1 - Curvas de TGA (sobrepostas) - Tempos de exposição do adesivo, de 0 

a 72 h a (24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 2 - Curvas de TGA - Tempos de exposição do adesivo, de 0 a 72 h a 

(24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 3 - Curvas de DTGA - Tempos de exposição do adesivo, de 0 a 72 h a 

(24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 4 - Curvas de TGA (perdas de massa) - Tempos de exposição do adesivo, 

de 0 a 72 h a (24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 5 - Curvas de DSC (ida) - Tempos de exposição do adesivo, de 0 a 72 h a 

(24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 6 - Curvas de DSC (volta) - Tempos de exposição do adesivo, de 0 a 72 h 

a (24±1)oC e (50±5)% 
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Apêndice 7 - Curvas reológicas do momento viscoelástico linear em atmosfera de 

N2. 

 

 


