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RESUMO 
 
ALONSO, Thiago Vinícius. Estudo da reação de formação de adutos gerados 
por resina epóxi e polialquileno glicóis. 2012. Dissertação (Mestrado). Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 
A reação entre resinas epóxi e polialquileno glicóis gera um aduto de elevado 
peso molecular que pode ter aplicações em diferentes segmentos, tais como 
polímeros usados na composição base de fluidos de têmpera, viscosificantes 
para lubrificantes e desemulsificantes de petróleo. As condições envolvendo a 
formação destes adutos possuem referências limitadas na literatura aberta e 
basicamente envolvem um polialquileno glicol com diferentes funcionalidades, 
tipicamente duas hidroxilas reagindo com os grupos epóxi presentes na resina 
epóxi que tipicamente possui funcionalidade igual a dois, a uma temperatura ao 
redor de 120 oC na presença de catalisador de hidróxido de potássio (KOH). O 
presente trabalho avaliou a formação destes adutos considerando um 
delineamento experimental de resolução III onde as variáveis de controle foram 

temperatura, velocidade de agitação do meio reacional, velocidade de adição de 
resina epóxi, concentração de catalisador e relação molar entre a resina epóxi e 
o polialquileno glicol. Ao total onze experimentos foram realizados de acordo 
com o planejamento experimental e incluindo triplicata para avaliação do erro 
experimental. Diferenças significativas nas características físico químicas dos 
produtos obtidos tais como viscosidade, teor de epóxi residual e de performance 
de desemulsificação foram encontradas. Dois produtos apresentaram 
gelificação. Com um bom nível de confiabilidade estatística pode-se dizer que o 
peso molecular ponderal médio é influenciado principalmente pelo teor de 
catalisador seguido da temperatura e proporção molar entre resina epóxi e 
polialquileno glicol nesta ordem de importância. Com menor nível de 
significância a conversão é influenciada positivamente com respeito ao 
incremento do teor de catalisador e da temperatura e pela redução na proporção 
molar entre resina epóxi e polialquileno glicol. Apesar de terem sido atingidos 
elevados níveis de conversão de resina epóxi na maioria dos experimentos, 
pelas analises de GPC foi observado uma grande proporção de polialquileno 
glicol livre residual nos produtos. Pode-se observar também uma fraca 
correlação estatística positiva entre a qualidade da separação petróleo-água 
com respeito à conversão e ao peso molecular numérico médio dos produtos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Delineamento Experimental, Resinas Epóxi, Polialquileno glicóis, 
Desemulsificantes de Petróleo, Caracterização Analítica. 
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ABSTRACT 
 
ALONSO, Thiago Vinícius. Study of the reaction of adducts formation 
generated by epoxy resins and polyalkylene glycols. 2012. Dissertação 

(Mestrado). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 
The reaction between epoxy resins and polyalkylene glycols generates an adduct 
of high molecular weight that may have applications in several sectors such as 
polymers for metal quenchant  fluids,  demulsifiers and  viscosifiers for lubricating 
oil. The conditions involving the formation of these adducts have limited 
references in the open literature and basically it involves a polyalkylene glycol 
having different functionalities, typically two hydroxyl groups reacting with the 
epoxy groups present in the epoxy resin with typical functionality equal to two at 
a temperature around 120 oC  and in the presence of catalyst, potassium 
hydroxide (KOH). This study evaluated the formation of these adducts 
considering a resolution III experiment design where the controllable variables 
were temperature, stirring speed of the reaction medium, rate of addition of 
epoxy resin, catalyst concentration and molar ratio between the epoxy resin and 
polyalkylene glycol . In total eleven experiments were carried out according to the 
experimental design, including three replications at the center point to evaluate 
the experimental error. Significant differences in chemical and physical 
characteristics such as viscosity, residual epoxy content and performance of 
demulsification were found between the synthesized materials. Two products 
showed gelation. With a good level of statistical reliability it can be considered 
that the weight average molecular weight is mainly influenced by the amount of 
catalyst followed by temperature and mole ratio of epoxy resin to polyalkylene 
glycol in this order of importance. With lower significance level conversion is 
influenced positively with respect to the increment of the catalyst amount and 
temperature and by the decrease in molar ratio of epoxy resin and polyalkylene 
glycol. Despite achieving high levels of conversion of epoxy resin in most of the 
experiments, by GPC analysis it was observed a large proportion of free residual 
polyalkylene glycol in the products. It can be observed also a slight positive 
statistical correlation between the quality of oil-water separation with respect to 
conversion and number average molecular weight of the products. 
 
 
 
 
 
Key-words: Design of experiments, Epoxy Resins, Polyalkylene Glycols, Oil 
Demulsification, Analytical Characterization. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

A reação entre resinas epóxi e polialquileno glicóis gera um aduto de 

elevado peso molecular que pode ter aplicações em diferentes segmentos, tais 

como polímeros usados na composição base de fluidos de têmpera, 

viscosificantes para lubrificantes e desemulsificantes de petróleo (TOTTEN et 

al., 1993). 

 

A literatura sugere também que este tipo de polímero pode produzir 

surfactantes de boas características de redução de tensão interfacial da água. A 

redução de tensão interfacial pode estender as aplicações deste tipo de produto 

para agentes antiespumantes (controladores de espuma), emulsificantes entre 

outros (HAUBENNESTEL et al., 2006). 

 

A química envolvendo a reação de polialquileno glicóis já é bem 

conhecida e basicamente envolve um iniciador como um álcool ou uma amina 

primária ou secundária sendo reagido com óxidos que possuem o grupo epóxi 

em sua composição. Particularmente, são mais utilizados os óxidos de etileno 

(EO), óxido de propileno (PO) e óxido de butileno (BO). A reação ocorre a 

aproximadamente 120 oC – 180 oC e o catalisador utilizado é hidróxido de 

potássio (KOH) em solução aquosa (BLYTAS et al. 1998). 

 

A reação citada acima pode prosseguir com outros compostos químicos 

que contenham o grupo epóxi em sua composição. Resinas epóxi tais como 

aquelas que são geradas por policondensação entre bisfenol A e epicloridrina 

podem permitir a reação entre o grupo hidroxila do polialquileno glicol com o 

grupo epóxi gerando um aduto de elevado peso molecular. A reação geralmente 

se dá com a resina epóxi sendo diluída em um solvente base hidrocarboneto 

sem a presença de grupos funcionais reativos, tais como xileno ou parafinas a 

fim de se reduzir a elevada viscosidade da resina epóxi original. 
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A principal aplicação deste tipo de molécula seria para a produção de 

agentes desemulsificantes de petróleo. O desempenho com respeito à ação 

desemulsificante está bem descrita de acordo com as patentes elaboradas por  

Blytas et al. da Shell Oil Company (1996) e por Dietz et al. da companhia 

Hoesch (1990). 

 

Usualmente, a produção de petróleo é acompanhada da co-produção de 

água e gás. O escoamento da produção dos poços até a planta de desidratação 

de petróleo é realizado através das linhas de produção. A turbulência do fluxo 

promove a dispersão da água no petróleo, sob a forma de diminutas gotas, que 

dá origem à formação de emulsão. A emulsificação da água no petróleo ocorre 

devido à imiscibilidade entre essas duas fases liquidas, ao cisalhamento imposto 

aos fluidos durante o escoamento da produção e à existência de surfactantes 

naturais na composição do petróleo. Esses surfactantes naturais, que são 

devidos à presença de resinas, ácidos naftênicos e asfaltenos no petróleo, são 

adsorvidos na superfície das gotas de água e criam uma barreira física (filme 

interfacial), que impede a coalescência entre as gotas de água (SMITH; 

ARNOLD, 1987). 

 

A emulsão do tipo água-em-óleo é preferencialmente formada, em função 

do caráter lipofílico dominante dos surfactantes naturais. Os agregados obtidos a 

partir da interação entre as macromoléculas de asfaltenos são reconhecidos 

como as principais espécies responsáveis pela estabilização dessas emulsões 

(FØRDEDAL et al., 1996). 

 

Como, normalmente, a água produzida contém sais inorgânicos em sua 

composição, é necessário separá-la do petróleo, antes de enviá-lo às refinarias. 

A presença dessa água salina na refinaria acarretaria, principalmente, a 

corrosão e a formação de depósitos nos equipamentos de processo de 

destilação das refinarias. Além disso, a água produzida com o petróleo também 
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representaria um volume ocioso para as operações de transferência e 

estocagem. 

 

Para promover a desestabilização da emulsão, é adicionado um produto 

químico desemulsificante a emulsão de petróleo. O desemulsificante é injetado 

em linha, na corrente produzida. Usualmente, são injetados entre 10 ppm e 100 

ppm de desemulsificante. Essa classe de produto geralmente é baseada em 

polímeros alcoxilados, tais como copolímeros da reação de adição de óxido de 

etileno e óxido de propileno (Sun et al., 2002). 

 

Os polímeros vastamente utilizados como desemulsificantes na indústria 

de petróleo podem ser considerados como surfactantes também, pois possuem 

atividade superficial. Essas macromoléculas apresentam atividade surfactante, 

uma vez que o bloco de óxido de etileno apresenta caráter hidrofílico 

predominante e interage preferencialmente com as moléculas de água enquanto 

o bloco de óxido de propileno apresenta caráter lipofílico dominante. Os 

desemulsificantes comerciais são normalmente formulados a partir da mistura 

das bases desemulsificantes, dispersa em solventes orgânicos, usualmente 

xileno e alcoóis. Normalmente, é requerida uma formulação específica de 

desemulsificante para o tratamento de cada petróleo por conta de sua 

composição química ser consideravelmente diferente em cada campo produtor 

(Sun et al. 2002). 

 
 O mecanismo de desemulsificação das emulsões de petróleo é descrito 

pela adsorção das moléculas do desemulsificante na superfície das gotas de 

água e a subseqüente remoção dos emulsificantes naturais da interface, 

permitindo com que haja a coalescência entre as gotas de água (Urdhal et al. 

1993).   
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1.1 – Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho de mestrado é estudar a reação química assim 

como suas características e principais variáveis impactantes no resultado da 

formação de adutos de polialquileno glicóis e resinas epóxi. Estes produtos são 

utilizados para diversas aplicações tais como, agentes redutores de tensão 

interfacial, emulsificantes, viscosificantes em lubrificantes, fluidos de tempera, 

endurecedores de resinas, tintas de recobrimento de pisos e agentes 

desemulsificantes de petróleo.  

 

Algumas das variáveis que serão estudadas consistem no teor de 

catalisador presente no polialquileno glicol, neste caso KOH, a velocidade de 

adição de resina epóxi, a relação molar entre a resina epóxi e o polialquileno 

glicol, a temperatura do meio reacional e a agitação do meio. Foi utilizada a 

ferramenta de delineamentos experimentais fracionados para se determinar os 

fatores mais impactantes assim como as possíveis interações e contribuições na 

resposta final, que são a conversão e distribuição de peso molecular dos 

materiais formados.  

 

O trabalho propõe estudar como variáveis dependentes ou de resposta, o 

teor de resina epóxi residual no aduto formado e a conversão via ressonância 

magnética nuclear 13C, a viscosidade final, a distribuição de peso molecular via 

análise por cromatografia de permeação de gel e o desempenho como 

desemulsificante dos produtos formados.  

 

Por experiência industrial, essa reação se for realizada de maneira 

inadequada pode resultar em sérios problemas de gelificação no reator que 

implica em parada do processo para limpeza dos equipamentos, perda de 

produtividade, falta de reprodutibilidade e maior risco de segurança para os 

operadores em chão de fabrica. 
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1.2 – Estrutura da dissertação 

 

 No Capítulo 2 apresenta-se uma revisão da literatura com respeito às 

aplicações industriais dos adutos em questão além de uma breve explanação 

sobre tratamento de petróleo e a principal aplicação desses compostos como 

agentes desemulsificantes.  

 

Alguns métodos para a reação de formação destes adutos estão descritos 

na literatura e foram analisados no Capítulo 3, assim como foram estudadas as 

características químicas das resinas epóxi e dos polialquileno glicóis. Com base 

nesta avaliação, encontraram-se os melhores critérios para se realizar as 

reações propostas. Os critérios para a escolha da rota de produção buscaram 

obter: 

 Gelificação do produto final 

 Aumento das ramificações dos adutos 

Através de um delineamento experimental fatorial fracionado, foram 

avaliadas as condições reacionais que propiciam o aumento de ramificações e 

reticulação no produto final e também os pontos de gelificação.  Foram 

consideradas as variáveis independentes aquelas mais citadas na literatura por 

serem responsáveis por impactos diretos nas respostas acima citadas: tais como 

temperatura, teor de catalisador, velocidade de adição de resina, tempo de 

digestão e agitação do meio. Os produtos gerados foram caracterizados 

empregando técnicas analíticas como GPC, NMR 13C, IR entre outras.  

 

Assim, no Capítulo 4 são descritos os materiais e métodos usados no 

desenvolvimento do trabalho experimental, e no Capítulo 5 são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos. Finalmente, no Capítulo 6, são resumidas as 

conclusões do trabalho e sugestões para possíveis desenvolvimentos e 

aperfeiçoamentos a serem realizados em continuação em trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 – Aplicações Gerais sobre os Adutos de 
Resinas Epóxi e PAGs 

 

Neste Capítulo são apresentadas informações gerais sobre o petróleo e o 

processo de desemulsificação petróleo-água, além de algumas características 

sobre as aplicações em surfactantes e agentes de fluidos de têmpera. Essas são 

as principais aplicações comerciais hoje para os compostos químicos a serem 

estudados em questão. O intuito é introduzir os conceitos básicos sobre estes 

assuntos, que permitam ao leitor um grau de entendimento adequado para uma 

apreciação dos Capítulos seguintes.  

2.1 – Aplicações em Petróleo e Gás 

 

Diversos agentes químicos são usados para romper e desestabilizar 

emulsões naturais no petróleo cru. Esses agentes são denominados 

desemulsificantes. Dentre estes desemulsificantes, adutos de resina epóxi e 

copolímeros alcoxilados são uma categoria bastante significativa neste 

segmento. 

2.1.1 – Composição do Petróleo  

 

O petróleo é um material orgânico composto principalmente de 

hidrocarbonetos que ocorrem no estado liquido ou gasoso em aprisionamentos 

geológicos. A parte liquida depois de estar livre de gás dissolvido é geralmente 

referido como óleo cru. Geralmente nos reservatórios subterrâneos, o petróleo 

está associado ao gás natural e à salmoura (SKINNER, 1981). 

 

Nos reservatórios geralmente se encontram além dos gases orgânicos 

(metano, etano, propano, butano), gases inorgânicos como o dióxido de 

carbono, hidrogênio e sulfeto de hidrogênio. Na salmoura presente no 

reservatório de petróleo, pode-se encontrar teor de sais inorgânicos superiores a 
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100 ppm principalmente compostos de cloretos e sulfatos de sódio, potássio, 

cálcio e magnésio (SKINNER, 1981). 

 

Em um campo produtor de petróleo, o fluido obtido do poço deve ser 

submetido ao processo de degaseificação (se necessário) e ao processo de 

desidratação para se retirar o gás e qualquer salmoura antes de se enviar o óleo 

cru à refinaria.  

 

O objetivo do processo de desidratação é eliminar a água do petróleo cru 

que pode criar emulsões muito estáveis. Além disso, se a água salgada não 

fosse retirada do processo, ocuparia um espaço vital para armazenagem e 

transporte além de graves problemas de corrosão que seriam gerados. 

(SKINNER, 1981). 

 

Durante o processo de desidratação é de fundamental importância a 

aplicação do desemulsificante de petróleo, cuja composição química 

corresponde a compostos alcoxilados de alta ramificação e peso molecular.  

Quanto melhor for a qualidade de separação em termos de menor quantidade de 

água em petróleo, melhor é o produto desemulsificante (BALSON, 2008). 

 

2.1.2 – Características do Petróleo Cru 

 

O petróleo é comumente acompanhado de várias quantidades de 

elementos como água, matéria inorgânica e gás.  Deve-se salientar que o 

petróleo é uma mistura consideravelmente não uniforme. Sua aparência e 

características variam de campo em campo produtor e até mesmo de poço a 

poço em um mesmo campo.  
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Portanto cada acumulação de petróleo é uma mistura única não 

coincidindo exatamente em composição com nenhuma outra amostra. Além 

disso, não é homogênea, pois pode conter algumas suspensões coloidais, gases 

e sólidos dissolvidos (SKINNER, 1981). 

 

O petróleo pode variar desde uma densidade baixa (sendo considerado 

óleo leve) com baixa viscosidade, até um material de densidade muito alta e 

muito viscoso quase com aspecto semi-sólido. A densidade varia de modo geral 

de 0,79 a 0,95 g/cm3 e viscosidade de 0,7 a 42000 cP em condições de 

superfície (HOBSON, 1973). 

 

Apesar das diferenças consideráveis de aspectos físicos e composição 

química, a proporção elementar é consideravelmente consistente de acordo com 

a Tabela 2.1 (HOBSON, 1973). 

 

Tabela 2.1- Composição elementar com respeito a porcentagem mássica do petróleo cru  

(Hobson, 1973) 

 

 

Os metais mais abundantes são vanádio e níquel. Estes metais são os 

compostos que aparecem nas estruturas organometálicas dos asfaltenos, que 

se acredita serem os principais estabilizantes das emulsões formadas entre 

petróleo e água (Treating Oil Field Emulsions, 1990). 

 

 

Elemento Químico Proporção Mássica (%) 

Carbono 83,9 – 86,8 

Hidrogênio 11 – 14 

Enxofre 0,06 – 8 

Nitrogênio 0,02 – 1,7 

Oxigênio 0,08 – 1,82 

Metais 0 – 0,14 
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2.1.3 – Processo de Desemulsificação 

 

O processo de separação da matéria indesejável do óleo cru pode incluir 

a remoção de água, sais, areia e sedimentos. Basicamente o processo baseia-

se na decantação da água presente na emulsão proveniente do reservatório 

considerando um aumento no tempo de residência do fluido ao passar por 

diversos tanques como: Os tanques de separação trifásicos, onde água não 

emulsionada, petróleo e gás são separados; os tanques de separação de água 

livre, onde somente água não emulsionada e petróleo são separados; os 

tanques tratadores, onde é aplicado calor e a ação do produto desemulsificante 

é favorecida para a separação da emulsão pesada e por fim em um tratador 

eletrostático, que gera um campo elétrico no fluido permitindo uma maior 

velocidade de coalescência das gotas de água no petróleo. Estes tanques estão 

presentes na maioria dos processos de separação de água em petróleo. Um 

esquema deste tipo de processo está ilustrado na Figura 2.1 (Treating Oil Field 

Emulsions, 1990). 

 

Na verdade o agente desemulsificante pode ser aplicado antes da 

passagem do fluido em qualquer um destes tanques, embora sua ação seja 

mais favorecida se for aplicado antes do tanque tratador ou do tratador 

eletrostático. 

 

Figura 2.1- Esquema simplificado de um sistema de separação de água em petróleo (Treating Oil 

Field Emulsions, 1990) 
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A lei que rege o processo de desemulsificação é basicamente a Lei de 

Stokes (Equação 2.1), na qual o produto químico desemulsificante atua 

diretamente no tamanho da gota de água e na sua velocidade de coalescência, 

permitindo que a velocidade de sedimentação seja cada vez maior. Como nos 

tanques de processo, o objetivo é o incremento do tempo de residência, o 

aumento da velocidade de sedimentação específica de cada gota facilita a 

deposição de água no fundo dos tanques, aumentando a separação de fases 

naturais entre as duas soluções (BALSON, 2008). 

 

  
              

     
 

(Eq. 2.1) 
 

 

Onde: 

 

v:  Velocidade de sedimentação de uma gota de água de formato esférico; 

R:  Raio da gota; 

g: Aceleração da gravidade 

ρw:  Massa especifica da água; 

ρo:  Massa especifica do petróleo; 

µo:  Viscosidade do petróleo; 

 

O bom produto desemulsificante deve ter o desempenho descrito abaixo, 

em termos gerais (BALSON, 2008). 

 

  • Ser muito atraído para a interface óleo / água; 

  • Competir com sucesso com os agentes emulsificantes na interface  

   óleo/água; 

  • Flocular e coalescer as gotas de água; 

  • Ser um bom agente umectante para permitir redução da tensão 

 interfacial da água 
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Os fatores referentes à quebra da emulsão basicamente, referem-se ao 

rompimento do filme ao redor das gotículas de água com a coalescência das 

gotas para produzir gotas cada vez maiores e assim permitir a caída da água 

após esta coalescência como ilustra a Figura 2.2. Teoricamente, se o tempo 

fosse ilimitado, toda a emulsão se separaria em água e óleo naturalmente, 

entretanto, como os tempos de residência nos tanques são limitados e existe a 

necessidade de se ter uma produção de petróleo economicamente viável, os 

agentes desemulsificantes são empregados, juntamente com a aplicação de 

calor e em alguns casos também com um campo elétrico (BALSON, 2008). 

 

 

Figura 2.2- Esquema do processo de desemulsificação do petróleo com coalescência, floculação e 

decantação (BALSON, 2008) 

 

2.1.4 – Composição dos Desemulsificantes 

 

Uma formulação típica de desemulsificantes consiste em uma mistura de 

bases desemulsificantes em uma proporção adequada que é definida 

basicamente por testes empíricos e de performance chamados “testes de 

garrafa” ou “bottle tests”. Geralmente etanol é usado para ajustar o teor de 

matéria ativa do produto e reduzir a viscosidade final assim como o ponto de 

mínima fluidez para melhor aplicação no processo em campo (Treating Oil Field 

Emulsions, 1990). 

Um tipo de classe desemulsificante são os polialquileno glicóis puros (Figura 

2.3), que são copolímeros de óxido de etileno e óxido de propileno que podem 

óleo 

água 
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ter diversos tipos de iniciador, que vão influenciar a funcionalidade do produto 

final. (BALSON, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Estrutura molecular genérica de um polialquileno glicol, copolímero de funcionalidade 

igual a um de óxido de propileno e óxido de etileno 

 

Outro tipo de classe desemulsificante são os polímeros resultantes da 

adição de óxido de propileno e de óxido de etileno nas resinas alquil-fenol 

formaldeído (Figura 2.4). O grupo “R” pode ser nonil, butil, terc-butil entre outros. 

Estas resinas são produzidas utilizando se, como catalisador da reação entre o 

nonil fenol e o formaldeído, um ácido de Lewis (BF3) onde água é um 

subproduto da reação (BALSON, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Estrutura molecular genérica de uma resina alquil fenol formaldeido alcoxilada  

 

O terceiro tipo de base desemulsificante a ser abordado são os adutos 

provenientes da reação de polialquileno glicóis e resinas epóxi, tema desta 

dissertação cuja estrutura genérica está mostrada na Figura 2.5. Neste caso, a 

reação é considerada complexa, haja vista que se deve ter um controle muito 

preciso da quantidade de resina epóxi a ser adicionada assim como teor de 

catalisador e velocidade de adição de resina epóxi, para impedir a formação de 

géis. Além disso, pode-se realizar uma posterior etoxilação com mais adição de 
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óxido de etileno à molécula para aumentar a hidrofilicidade do produto final 

(BALSON, 2008).  
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Figura 2.5 - Estrutura molecular genérica de um aduto entre polialquileno glicol e  resina epóxi após 

processo de alcoxilação 

 

2.2 – Outras Aplicações para os Adutos  

 

Os adutos de resina epóxi e polialquileno glicóis possuem sua principal 

aplicação como desemulsificantes de petróleo, entretanto outras aplicações 

também são importantes, tais como aditivos de alto peso molecular em fluidos 

de tempera sintéticos e surfactantes especiais para tintas. 

2.2.1 – Fluidos de Têmpera  

 

Metais ferrosos, particularmente aços são aquecidos e então resfriados 

para melhorar suas características de dureza e resistência a corrosão, assim 

como uniformidade em sua estrutura cristalina. O metal aquecido é resfriado de 

maneira controlada para permitir a transformação da estrutura cristalina 

martensitica para a estrutura austenitica (TOTTEN et al., 1993). 
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Historicamente, somente água era usada como fluido de tempera, mas 

em muitos casos a velocidade de resfriamento pode ser demasiadamente 

elevada, gerando trincas nas peças metálicas assim como distorções na 

estrutura cristalina. Um óleo mineral geralmente resfria a peça metálica mais 

lentamente que a água, mas gera algumas desvantagens com respeito ao perigo 

de incêndios e vapores que saem do banho de têmpera (TOTTEN et al., 1993). 

 

Polímeros alcoxilados possuem muitas características importantes, que 

os qualificam como agentes de têmpera tais como solubilidade em água, 

estabilidade térmica, baixa reatividade e resistência a degradação 

microbiológica. Quando dissolvido em água esses polímeros podem gerar 

características similares ao de óleos minerais, evitando os riscos de 

flamabilidade (TOTTEN et al., 1993). 

  

No caso da avaliação de fluidos de tempera, a propriedade cloud point ou 

ponto de névoa geralmente mensurada a 1% em solução aquosa é muito 

importante. Se o cloud point for muito pequeno, o polímero poderá ficar aderido 

à superfície do metal após o tratamento térmico e se for muito elevado, pode 

não produzir a película necessária para se remover o calor na velocidade de 

resfriamento desejada. Geralmente polímeros de alto peso molecular possuem 

desempenho superior aos de baixo peso molecular (TOTTEN et al., 1993). 

 

2.2.2 – Surfactantes  

 

 Um surfactante é uma molécula que possui hidrofilicidade e lipofilicidade 

e possui atividade em inúmeras superfícies. Tipicamente surfactantes são 

usados como agentes controladores de espuma, emulsificação, dispersão, entre 

outros. Dependendo da aplicação desejada, para surfactantes alcoxilados é 

importante saber qual é o cloud point da solução aquosa do produto em questão, 
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assim como se avaliar um parâmetro de desempenho de tensão interfacial (IFT) 

(NACE, 1996).  

 

 A tensão interfacial tipicamente é mensurada entre uma solução aquosa 

do surfactante e um hidrocarboneto (tipicamente dodecano ou algum outro de 

interesse específico). Tensão superficial seria a IFT entre a solução aquosa do 

surfactante e o ar (HAUBENNESTEL et al., 2006).   

 

 Adutos provenientes da reação de diglicidil éter de bisfenol A com aminas 

primárias constituem uma família de produtos de umectação e dispersão que 

têm mostrado um desempenho superior em revestimentos para as telas de LCD, 

tintas automotivas, metálicas e tintas de construção (HAUBENNESTEL et al., 

2006). 
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Capítulo 3 – Formação dos Adutos de Resinas Epóxi e 
Polialquilenos Glicóis. 

 

 Neste Capítulo são apresentadas informações gerais sobre os 

componentes usados nas reações de formação dos adutos, assim como suas 

rotas de fabricação. Também são abordados alguns mecanismos de síntese 

encontrados na literatura e suas características principais. 

 

3.1 – Resinas Epóxi 

 

 Uma resina epóxi ou poliepóxido é um plástico termofixo que endurece 

após reação com um agente catalisador ou "endurecedor". As resinas epóxi 

mais freqüentes são produtos de uma reação entre epicloridrina e bisfenol A. O 

termo resina epóxi é aplicado ao pré-polímero e à resina já curada. Os polímeros 

têm a denominação de epóxi devido ao componente reativo (grupo epóxi) na sua 

constituição. Resinas epóxi são utilizadas largamente na indústria eletrônica por 

conta de sua elevada resistência mecânica, elétrica e à temperatura (ELLIS et 

al.,1993). Outra aplicação muito comum para este tipo de material seria na 

fabricação de tintas de alta aderência a superfícies metálicas e alta resistência 

química (AYMAN et al., 2007).  

3.1.1 – Monômeros Utilizados 

 O conteúdo deste item foi retirado em sua maioria do livro “Chemistry and 

Technology of Epoxy Resins” (1993). 

  

 Um dos mais importantes intermediários para a fabricação das resinas 

epóxi é a epicloridrina (2,3 epóxi-propilcloreto) ilustrado na Figura 3.1. O anel 

epóxi é altamente reativo e reage muito rapidamente com grupos hidroxila.  
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Figura 3.1- Estrutura molecular da epicloridrina 

 

 A epicloridrina é formada a partir do propileno que inicialmente é clorado 

formando 1,2 di-cloro propano e cloreto alílico (Figura 3.2). 

 

CH2=CH – CH3 + Cl2  Cl-CH2-CHCl-CH3 + CH2=CH-CH2-Cl 

 

Figura 3.2- Reação de formação de 1,2 di-cloro propano e cloreto alílico 

 

 O cloreto alílico é hidroclorado com ácido hipocloroso formando uma 

mistura de cloretos orgânicos (Figura 3.3). 

.  

 

Figura 3.3- Hidrocloração do cloreto alilico 

 

 E posteriormente reagido com soda cáustica para se formar a 

epicloridrina (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4- Reação de formação da epicloridrina 

 

 Esta seria a rota de produção industrial mais comum de epicloridrina, 

sendo que desta maneira são produzidas mais de 700.000 toneladas deste 

produto anualmente.  
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 O outro monômero importante para a fabricação de resinas epóxi é o 

bisfenol A. O bisfenol A ou 2,2-bis (4-hidroxifenil) propano é produzido a partir de 

acetona e fenol com um catalisador ácido tal como ácido sulfúrico a 75% de 

concentração em água ou ácido clorídrico seco (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5- Reação de formação de Bisfenol A 

 

 Existem outros tipos de fenóis di-funcionais que são usados para 

produção de resinas epóxi, tais como o bisfenol F, que basicamente difere do 

bisfenol A, na presença de dois átomos de hidrogênio em substituição aos 

grupos metila no carbono quartenário presente no bisfenol A. 

 

 Alcoóis ou polialcoóis também podem ser usados para reagir com 

epicloridrina para produção de resinas epóxi.  Os materiais mais utilizados 

seriam butanol, glicerina, 1,4 butanodiol e polialquileno glicóis.  

 

3.1.2 – Características da Reação de Formação de 
Resinas Epóxi 

 

 Quando uma quantidade em excesso de epicloridrina é reagida com 

bisfenol A na presença de hidróxido de sódio a 65 oC procede a reação de 

formação do diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA). A quantidade em excesso de 

epicloridrina é necessária para evitar a produção de compostos de peso 

molecular muito elevado, considerando que a molécula de DGEBA pode reagir 

com outro bisfenol A disponível e assim por diante gerando compostos de alto 

peso molecular  chamado de “avanço da resina epóxi”.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Synthesis_Bisphenol_A.svg
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 A estrutura molecular genérica da resina epóxi formada da reação de 

epicloridrina com bisfenol A  está representada na Figura 3.6. 

 

 

0<n<14 

Figura 3.6 - Estrutura molecular genérica de uma resina epóxi base DGEBA 

 

 

 Existem reações secundárias possíveis entre bisfenol A e epicloridrina, 

principalmente quando altos pesos moleculares querem ser atingidos. Uma das 

possíveis reações seria a hidrólise do grupo epóxi em presença de hidróxido de 

sódio e água formando glicóis.  

 

 A formação de compostos ramificados é possível, devido à reação da 

epicloridrina com os grupos de hidroxila secundária presentes na resina epóxi 

formada. 

 

3.2 – Polialquileno Glicóis 

 

 Polialquileno glicóis são poliéteres, ou seja, polímeros contendo o grupo 

éter (C-O-C) na cadeia principal da molécula. Estes materiais são derivados de 

diferentes tipos de monômeros e produzidos por inúmeros tipos de rotas. Este 

tipo de polímero é geralmente proveniente da polimerização por adição de óxido 

de etileno referido como grupo oxirano, ou óxido de propileno, como grupo metil-

oxirano, ou óxido de butileno referido como etil-oxirano. Alterando algumas 

características na produção deste polímero, tais como proporção de óxidos, tipo 
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de iniciador usado, distribuição dos distintos grupos oxiranos na molécula, 

podem-se obter diferentes propriedades físico-químicas desejadas. As 

aplicações para estes tipos de polímeros são inúmeras, tais como intermediários 

usados na produção de poliuretanos, surfactantes, agentes anti-espumantes ou 

mesmo como produtos acabados que entram nas formulações de lubrificantes 

sintéticos, óleos de corte entre outros (NACE, 1996). 

 

3.2.1 – Monômeros Utilizados  

 

 Os monômeros mais utilizados para a síntese de polialquileno glicóis 

seriam os óxidos de propileno (PO) e de etileno (EO). Alguns polímeros são 

sintetizados com óxido de butileno (BO). As estruturas moleculares dos óxidos 

estão ilustradas na Figura 3.7.  

   

 

 

Óxido de Etileno 

 

 

Óxido de Propileno 

 

 

    Óxido de Butileno 

 

 

 

Figura 3.7- Óxidos utilizados na produção de polialquileno glicóis 

 

 Industrialmente, óxido de etileno é produzido quando etileno (H2C=CH2) e 

oxigênio (O2) reagem sobre um catalisador de prata à temperatura de 200 – 

300°C. A reação está descrita na Figura 3.8. Tipicamente, modificadores 

químicos tais como o cloro pode ser incluído. Pressões trabalhadas estão na 
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faixa de 1,0 a 2,0 MPa. O rendimento da reação está ao redor de 60-70%. (MC 

CLELLAN, 1950).  

 

H2C=CH2 + ½ O2 → C2H4O 

Figura 3.8 - Reação de formação do óxido de etileno 

 

 A produção industrial de óxido de propileno baseia-se na hidrocloração do 

propileno ilustrada na Figura 3.9. A rota tradicional de hidrocloração assemelha-

se a da produção de epicloridrina, transformando o propileno em duas espécies 

de isômeros de cloropropanóis.  

 

 

 

Figura 3.9 - Reação de formação da mistura de isômeros de cloropropanóis 

 

 A reação produz uma mistura de isômeros de 1-cloro-2-propanol e 2-

cloro-1-propanol. Esta mistura em ambiente alcalino produz o óxido de propileno, 

conforme Figura 3.10. 

 

 

 

Figura 3.10 - Reação de formação do Óxido de Propileno (PO) 

 

 De acordo com a Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry após a 

reação, óxido de cálcio geralmente é usado para absorver os íons cloretos 

formados.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylenoxid_Darstellung_1.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Propylenoxid_Darstellung_2.svg
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3.2.2 – Característica da Reação de Formação de 

Polialquileno Glicóis  

  

 A polimerização é geralmente conduzida em ambiente alcalino. Os anéis 

do grupo oxirano podem ser facilmente abertos por inúmeros reagentes, 

entretanto para a produção industrial de polímeros de baixo peso molecular 

(abaixo de 20.000 g/mol) com estreita dispersão de peso molecular, o uso de 

bases fortes é o mais comum. A reação baseia-se em um ataque nucleofílico de 

uma molécula iniciadora no carbono do anel resultando em uma ligação com o 

hétero átomo de oxigênio. Esta ligação gera um ânion alcóxido que é por sua 

vez já um excelente nucleófilo. O ânion alcóxido reage com outro óxido 

propagando a reação e o crescimento do polímero. A reação é de substituição 

nucleofílica de segunda ordem - SN2 (SANTACESARIA et al., 1990). 

  

 Com a propagação da reação a formação de hidroxilas secundárias é 

favorecida com respeito à formação de hidroxilas primárias, quando óxidos como 

óxido de propileno e óxido de butileno são usados. A distribuição de peso 

molecular é bastante estreita, com polidispersividade ao redor de 1,05 a 1,15. 

Isso porque todas as moléculas possuem igual oportunidade de reagir com os 

monômeros, todos os iniciadores estão presentes desde o começo da 

polimerização e as taxas de reação para a adição dos monômeros (Figura 3.11) 

são as mesmas independentes do peso molecular (DING et al., 1991).  
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Figura 3.11- Reações de propagação da formação dos polialquileno glicóis 

 

 O tipo de catalisador mais usado é o hidróxido de potássio ou hidróxido 

de sódio. Após a reação, o catalisador deve ser neutralizado no produto final. A 

neutralização via ácido é acompanhada da formação de um sal. Os ácidos mais 

usados são o ácido acético (geralmente solúvel no polímero final) e o ácido 

fosfórico que precipita e permite a filtração e remoção do particulado sólido.  

 

 A estrutura do polímero será definida de acordo com o tipo de iniciador 

usado, os tipos de óxidos, a razão molar entre os óxidos e a ordem de adição. O 

iniciador pode possuir uma variedade de grupos funcionais, tais como, grupos 

ácidos carboxílicos, aminas, álcool entre outros (NACE, 1996).  

 

 Geralmente alcoóis são utilizados como iniciadores. Estes podem possuir 

“f” número de hidroxilas, sendo este número “f” responsável por definir a 

funcionalidade do produto final. 
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 Produtos com funcionalidade (f=1) são chamados de monóis, os de 

funcionalidade (f=2) são chamados de dióis e os de funcionalidade (f=3) são 

chamados de trióis (NACE, 1996).  

 

 Um exemplo de iniciador monol, seria o metanol, assim como o de um 

diol seria o etileno glicol ou propileno glicol e de um triol, seria a glicerina.  

 

 A funcionalidade do polímero é de fundamental importância para se 

atingir as propriedades físicas desejadas. 

 

3.3 – Adutos  

 

 Os adutos são definidos pela formação de uma combinação direta de 

duas moléculas com grupos funcionais A e B de uma maneira que as ligações 

químicas são re-arranjadas, mas não há perda de átomos ou compostos 

resultantes da junção entre A e B. As estequiometrias 1:1 são possíveis, mas 

também é possível a formação de um bis-aduto onde a estequiometria é 2:1.  

 

 Adutos intramoleculares também são possíveis, entretanto os grupos 

funcionais A e B devem estar presentes na mesma molécula (IUPAC, 1991). 

 

 De acordo com Solomons (2002), um exemplo bem característico da 

reação de formação de um aduto é a reação de Diels-Alder, onde basicamente a 

reação dá-se entre um dieno conjugado (sistema com 4 elétrons π) e um 

composto contendo uma ligação dupla (sistema com 2 elétrons π). O produto da 

reação é um aduto onde duas ligações  ς são geradas a partir das duas ligações 

π.  
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3.3.1 – Reações de Adutos Típicas Encontradas na 
Literatura 

 

 Uma patente elaborada por Taylor et al. (1997) descreve como a síntese 

de um aduto de polialquileno glicóis e diglicidil éter (DGE) para a aplicação de 

desemulsificantes de petróleo pode ser preparada dissolvendo o polialquileno 

glicol em um solvente a base de hidrocarboneto. A reação pode ser catalisada 

com um hidróxido de metal alcalino ou alcalino terroso.  A reação ocorre a 150 

oC por aproximadamente 12 horas.   

 

 O polialquileno glicol possui estrutura molecular conforme Figura 3.12.  

 

 

Figura 3.12 - Estrutura molecular genérica do polialquileno glicol usado na patente de Taylor et al 

(1997) 

 

 O polialquileno glicol possui elevado peso molecular, entre 5.000 g/mol e 

20.000 g/mol. Além disso, o polímero pode ser composto de óxido de etileno e 

óxido de propileno capeado com a estrutura de óxido de etileno na extremidade 

da molécula. O diglicidil éter possui estrutura molecular conforme Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 - Estrutura molecular genérica do diglicidil éter usado na patente de Taylor et al (1997) 

 

 O grupo “X” é a junção entre os dois grupos diglicidil éter e 

preferencialmente corresponde à estrutura do bisfenol A. Após a reação de 

formação do aduto correspondente, a estrutura molecular final pode ser 

representada como na Figura 3.14. 
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Figura 3.14- Estrutura molecular genérica do aduto formado descrito na patente de Taylor et al 

(1997) 

 

 Diferentes proporções molares foram estudadas neste caso variando se a 

razão entre polialquileno glicol e diglicidil éter desde 4:1 até 1:4. A Tabela 3.1 

descreve as proporções molares estudadas. 

 

Tabela 3.1- Relações molares estudadas da patente de Taylor et al (1997) 

 

Adutos Razão Molar Fórmula 

PAG/EO 1:5 a 1:50 II 

PAG/DGE 4:1 a 1:4 III 

Fórmula II / DGE 4:1 a 1:4 IV 

Fórmula IV / EO 1:5 a 1:50 V 

Fórmula III / EO 1:5 a 1:50 VI 

 

 

  As estruturas moleculares das fórmulas citadas na Tabela 3.1 estão 

descritas nas Figuras 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.  

 

 

Figura 3.15 - Estrutura molecular proposta do aduto gerado pela fórmula III 

 

 

 

Figura 3.16 - Estrutura molecular proposta do aduto gerado pela fórmula IV 
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Figura 3.17 - Estrutura molecular proposta do aduto gerado pela fórmula V 

 

 

Figura 3.18- Estrutura molecular proposta do aduto gerado pela fórmula VI 

 

 Foi relatado excelente desempenho em termos de quebra de emulsão de 

petróleo-água via teste de laboratório “bottle test” para os produtos estudados, 

com especial relevância ao aduto diglicidil éter / polialquileno glicol na proporção 

molar 1:1 descrito pela fórmula III na Tabela 3.1. 

 

 Outra patente elaborada por Scherzer et al. (2002) propôs uma reação de 

formação de adutos entre poliaminas aromáticas ou alifáticas com polialquileno 

glicóis monoglicidil éteres para produção de agentes de cura a serem aplicados 

em resinas epóxi. A reação era preparada adicionando cautelosamente o 

polialquileno glicol monoglicidil éter no composto aminado a uma temperatura de 

60 oC a 80 oC, com agitação da mistura à mesma temperatura por 

aproximadamente 1 hora e na presença de hidróxido de sódio como catalisador 

para permitir a abertura do anel epóxi.  

 

 O polialquileno glicol monoglicidil éter pode ser preparado, reagindo-se 

um polialquileno glicol qualquer, composto da polimerização de EO, PO ou BO 

com o epicloridrina em uma proporção molar 1:1. A estrutura molecular do aduto 

gerado está representada na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19-. Estrutura molecular do polialquileno glicol monoglicidil éter 
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 Os compostos aminados preferenciais são os multi funcionais que 

possuem pelo menos dois grupos funcionais amina por molécula como, por 

exemplo, o polietileno poliamina ou o dietileno triamina, entre outros.  

 

 O grau de formação de aduto basicamente depende da viscosidade final 

do produto desejado. Entretanto, é indicado que pelo menos dois grupos (-NH) 

estejam presentes na molécula final após a reação com o polialquileno glicol 

monoglicidil éter. O excesso na proporção molar com respeito à estequiometria 

também é recomendado, para se trabalhar entre 1,5 e 10 moles de amina para 

cada mol de polialquileno glicol monoglicidil éter. Provavelmente essa 

recomendação seja dada para se evitar a formação de reticulaçao e gelificação 

do meio reacional. Os produtos formados são excelentes agentes de cura para 

as resinas epóxi a baixa temperatura onde podem ser usados, por exemplo, em 

tintas, adesivos ou recobrimento de pisos industriais.  

 

 A neutralização dos adutos formados entre a reação de polialquileno 

glicóis monoglicidil éter com aminas difuncionais foi estudada por Ranjbar et al., 

(2003). Distintos níveis de neutralização foram realizados usando o ácido acético 

como agente neutralizante. A reação foi conduzida com uma resina epóxi de 

epoxy equivalent weight (EEW) ao redor de 850 g/mol diluído em um solvente 

mutual do tipo etilenoglicol monobutiléter (Butil Cellosolve®). A amina di-

funcional usada, foi a dietanolamina (DEA). A reação foi mantida a temperatura 

constante de 180 oC. O catalisador foi neutralizado com ácido acético 

considerando 70%, 85%, 100% e 120% dos níveis de neutralização dos grupos 

ionizáveis. As variáveis de resposta para se verificar o nível de neutralização 

final considerado foram a viscosidade, a condutividade elétrica, pH entre outros. 

Um maior nível de neutralização do aduto final (maior concentração de ácido 

acético) impactou diretamente a viscosidade aumentando o valor desta assim 

como aumento da condutividade. O efeito oposto foi obtido com o pH. 

  



44 

 

 Breen et al.(1996) descreve a síntese de alguns desemulsificantes com 

base em reações de polialquileno glicóis de distintos níveis de funcionalidade, 

como polipropileno glicóis com 2 hidroxilas e sorbitóis com 4 hidroxilas além de 

agentes de cross-link que seriam di-epóxicos resultantes da reação de bisfenol A 

com epicloridrina. Esse tipo de reação incrementa o peso molecular final do 

polímero final, entretanto o aumento de viscosidade exagerado por conta de um 

cross-link excessivo é mencionado como uma reação adversa do ponto de vista 

industrial já que é difícil de ser controlada.  

 

 Ainda neste estudo, outro tipo de molécula foi estudado como potencial 

polímero precursor de adutos para a aplicação de desemulsificantes. O material 

seria o óxido de estireno, conforme ilustração da estrutura molecular na Figura 

3.20  

 

Figura 3.20- Estrutura molecular  do óxido de estireno 

 

 As condições da reação são descritas utilizando pressão ambiente e 

temperatura entre 60oC e 140oC. A proporção molar varia desde 0,1 a 1,2 entre 

o polialquileno glicol e a resina epóxi. KOH é o catalisador usado na reação. A 

umidade é retirada por uma purga de nitrogênio e a reação prossegue de 1,5 a 2 

horas. 

 

 Dentre as reações estudadas, o melhor desempenho do ponto de vista de 

desemulsificação via teste de garrafa (bottle test), foi gerada pelo aduto formado 

entre sorbitol alcoxilado (f=4) e a resina epóxi constituída de bisfenol A com 

epicloridrina.  
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 Um mecanismo de reação química proposto para a reação de cross-link 

foi proposto por Haken et al. (1988) que estudou as reações de aminas 

alcoxiladas com resina epóxi base bisfenol A diglicidil éter de acordo com a 

Figura 3.21.   

 

 

Figura 3.21- Reação de aminas primarias e secundarias com o grupo epóxi. 

 

 A amina primária reage com o grupo epóxi formando uma amina 

secundária. Esta amina secundária formada por sua vez reage novamente com 

o grupo epóxi produzindo uma amina terciária.  

 

 A reação esperada entre a resina epóxi com etileno diamina formaria o 

composto identificado na Figura 3.22. 

 

 

 

Figura 3.22- Adutos formados por etileno diamina e resina epóxi proveniente de diglicidil éter de 

bisfenol A. 

  

 Técnicas analíticas como espectrofotometria de infravermelho por 

transformada de fourier (FT-IR), ressonância magnética nuclear (RMN) e 
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cromatografia em fase líquida (HPLC) são mencionadas para a determinação 

das análises dos sistemas de cross-link usados em tintas.  

 

 No trabalho de Kriptou et al., (2006) foi estudada a formação de adutos 

entre poli-imidaamida (PIA) e polietileno glicol (PEG) para a produção de “cross-

linkers” flexíveis. Para a investigação da mobilidade molecular, morfologia e 

cristalinidade do cross-link produzido, algumas técnicas foram utilizadas, tais 

como a calorimetria diferencial exploratória (DSC). Os adutos foram produzidos 

considerando PEG de peso molecular entre 1.000 g/mol e 3.400 g/mol em 

distintas razões molares de PEG / PIA. Resultados de DSC comprovaram que o 

nível de cristalinidade gerado foi proporcional ao incremento de PEG na 

composição final do produto. 

3.3.2 – Característica da Reação entre PAGs e Resinas 

Epóxi.  

  

 A reação entre resinas epóxi e polialquileno glicóis é bem conhecida e 

prossegue de acordo com o que ocorre com as reações de óxidos de etileno, 

propileno. O catalisador KOH abre o anel epóxi a uma temperatura superior a 

100 oC.  

 

 A adição da resina epóxi é feita em solvente aromático no polialquileno 

glicol aquecido. Neste procedimento, o polialquileno glicol está inicialmente em 

excesso e portanto os grupos epóxi irão reagir somente com os grupos 

hidroxilas dos polialquileno glicóis, formando moléculas lineares. Como o 

impedimento histérico é um fator importante para este tipo de reação, acredita-

se que a reação do grupo epóxi com a hidroxila primária do polialquileno glicol, 

caso este seja capeado com óxido de etileno ou com a hidroxila secundária, 

seria favorecida, conforme Figura 3.23, onde neste caso o PAG é constituído 

inteiramente de óxido de propileno. 
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Figura 3.23- Reação da hidroxila do polialquileno glicol com a resina epóxi. 

 

 Entretanto à medida que a reação progride, o número de hidroxilas 

disponíveis do polialquileno glicol começa a se reduzir e as hidroxilas 

secundárias disponíveis presentes nos adutos formados começam a aumentar. 

Apesar de serem menos reativas, começam a participar do processo reacional 

conforme Figura 3.24. Esse seria um dos possíveis fatores para o rápido 

incremento de peso molecular, formação de gel e cross-links. A hipótese então 

consiste em que uma maior relação molar entre a resina epóxi e o polialquileno 

glicóis implicaria em potencial formação de gel. 

 

 

 

Figura 3.24- Hidroxilas secundárias geradas que são responsáveis pela formação de cross-links. 
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Capítulo 4 – Experimental 
 

 Os materiais, experimentos, equipamentos e técnicas analíticas utilizadas 

no desenvolvimento da parte experimental estão apresentados a seguir. O 

trabalho experimental consistiu da realização das reações de adutos entre um 

polialquileno glicol de peso molecular numérico médio <Mn> ao redor de 2.000 

g/mol e uma resina epóxi com peso molecular equivalente de epóxi (EEW) ao 

redor de 185 g/mol de acordo com o planejamento de experimentos fatorial 

fracionado e a subseqüente caracterização dos produtos obtidos.  

4.1 – Planejamento Experimental 

 

 Foi realizado um delineamento experimental fatorial fracionado de dois 

níveis     
     

 e de resolução III para elucidar quais eram as variáveis de controle 

consideradas que possuem maior influência na alteração das propriedades do 

aduto polialquileno glicol / epóxi formado.  

 

 Em um delineamento de experimentos, os testes são conduzidos de 

forma planejada, onde os fatores (ou variáveis controladas) são alterados de 

modo a se avaliar seu impacto sobre uma variável resposta. Cada fator ou 

variável independente possui dois níveis.  

 

 As variáveis consideradas independentes e de controle estão 

apresentadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Variáveis avaliadas e níveis adotados no planejamento experimental 

 

Variável Descrição Faixa 

Teor de catalisador 

X1 

Níveis de catalisadores 

baixos promovem baixa 

conversão em adutos de 

acordo com a literatura e 

altos níveis podem 

promover a formação de 

reticulação.  

0,1 – 0,35 % em peso 

Velocidade de adição de 

resina epóxi 

X2 

Foi observado em 

produções industriais que 

uma velocidade muito 

elevada de adição de 

resina epóxi poderia 

gelificar o produto 

formado 

2,0 – 6,0 mL / min 

Temperatura da reação 

X3 

Os limites de 

temperatura da reação 

foram definidos de 

acordo com os valores 

encontrados na literatura. 

110 – 130 oC 

Velocidade de agitação 

X4 

O incremento da 

velocidade de agitação 

pode dispersar melhor os 

reagentes e o catalisador 

promovendo maior 

conversão da reação 

com menos resina epóxi 

residual final.  

300 – 600 RPM 
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 As respostas utilizadas para a análise dos resultados do planejamento 

experimental estão na Tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2 – Respostas utilizadas para o delineamento experimental 

 

Relação molar entre 

polialquileno glicol e 

Resina Epóxi 

X5 

Uma proporção molar 

menor de PAG com 

relação à resina epóxi 

pode promover a 

formação de 

ramificações nos 

primeiros adutos gerados 

por conta da reação 

possível nos sítios de 

hidroxila secundária. 

2:1 – 3:1 moles PAG/ 

moles resina epóxi 

Tempo de Digestão 

X6 

Elevados tempos de 

digestão foram relatados 

em processos industriais 

como causadores do 

efeito de gelificação 

60 – 90 minutos 

Resposta Descrição Unidade 

Conversão 

Y1 

Corresponde à fração de 

resina epóxi convertida 

em aduto após a reação 

química. O valor exato da 

conversão em cada 

experimento foi 

determinado por RMN.  

%  
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 O número de ensaios para se fazer um planejamento fatorial 2k completo 

aumenta consideravelmente de acordo com o número k de fatores a serem 

investigados assim como o número de interações de alta ordem. Na maioria dos 

casos essas interações possuem valor pequeno e não tem importância prática 

(BARROS et al., 2003). 

 

 Como na expansão em série de uma função, os efeitos principais ou de 

primeira ordem tendem a ser maiores que as interações de dois fatores ou de 

segunda ordem, que, por sua vez, são mais importantes que as interações de 

três fatores e assim por diante, essa tendência se acentua para efeitos de ordem 

<Mn> 

Y2 

Corresponde ao peso 

molecular numérico 

médio. Este valor é mais 

sensível com respeito a 

moléculas de baixa 

massa molecular. foi 

determinado por GPC. 

g/mol 

<Mw> 

Y3 

Corresponde ao peso 

molecular ponderal 

médio. Polímeros que 

possuem frações, ainda 

que em pouca 

quantidade de elementos 

de maior peso molecular, 

tendem a ter maior <Mw> 

e alto nível de 

polidispersividade se 

<Mn> for mantido igual.  

Foi determinado por 

GPC. 

g/mol 
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mais alta. Se esses efeitos não são significativos, determinar seu valor não é 

motivo bastante para fazer todos os ensaios de um planejamento completo e 

nesses casos pode se realizar um planejamento fatorial fracionado. (BARROS et 

al., 2003). 

 

 O tipo de planejamento fatorial fracionado de resolução III foi escolhido 

para se trabalhar por envolver uma quantidade inferior de reações químicas 

quando comparado com o planejamento experimental completo. Compreender o 

fenômeno em questão utilizando a menor quantidade de tempo é de importância 

fundamental para minimizar os custos de síntese, tempo de uso de reator e 

caracterização dos polímeros formados.  

 

 Um breve resumo do projeto fatorial fracionado neste trabalho esta 

descrito na Tabela 4.3. 

 

 

Tabela 4.3 – Características do planejamento fatorial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 As relações geradoras de confundimento do experimento são: D = AB, E 

= AC, e F = BC. Dessa forma I = ABD = ACE = BCF = BCDE = ACDF = ABEF =  

DEF (BOX et al., 1978). 

 

 

 

Fatores 6 

Resolução III 

Experimentos 11 

Tréplica 1 

Fração 1/8 

Pontos Centrais 3 
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Tabela 4.4 – Tabela de Confundimentos 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 As análises das interações a partir do segundo nível não poderão ser 

consideradas neste delineamento, devido ao confundimento entre elas e com os 

fatores principais. Os fatores principais neste caso terão maior relevância, 

apesar de apresentar confundimento com as interações de segunda ordem. 

 

 Com isso oito experimentos foram propostos. Para se estimar a 

variabilidade dos experimentos (erro puro), o ponto central foi realizado em 

triplicata, totalizando onze corridas conforme Tabela 4.5. 

 

 As condições dos experimentos são determinadas pelas variáveis de 

controle, entretanto podem existir outras possíveis variáveis que possam 

interferir nas respostas finais. Neste caso os experimentos são realizados de 

maneira aleatória de modo que estas interferências que não estão sob controle 

possam ter seus valores distribuídos de forma não intencional entre os 

experimentos realizados. 

 

 

 

 

X1 A A = BD = CE  

X2 B B = AD = CF  

X3 C C = AE = BF  

X4 D D = AB = EF  

X5 E E = AC = DF  

X6 F F = BC = DE  



54 

 

 

Tabela 4.5- DOE realizado para a elaboração das reações  

 

 

 Considerando que a resina epóxi utilizada em questão possui massa 

equivalente em epóxi (EEW) ao redor de 185 g/mol e possui dois grupos epóxi 

em sua composição, seu peso molecular médio pode ser estimado ao redor de 

370 g/mol. O peso molecular do polialquileno glicol é de 2.000 g/mol. 

Considerando que a resina epóxi possui 80% em massa de xileno em sua 

composição, e que a massa de polialquileno glicol foi fixada como mínima em 

600g (devido ao volume mínimo exigido para o reator de trabalho), para se 

atingir a relação de 2,0 moles de polialquileno glicol para 1,0 mol de resina 

epóxi, utilizou-se 277,5 g de resina epóxi diluída e para a relação de 3,0 moles 

de polialquileno glicol para 1,0 mol de resina epóxi, utilizou-se 185 g de resina 

epóxi diluída. 

 

 A bomba de infusão é calibrada em volume. Foi necessário converter os 

valores mássicos encontrados para a resina epóxi diluída em volume, utilizando-

se da relação de densidade. A temperatura no laboratório de trabalho é 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Ordem 
Nome 

do 

produto 

Tempera-
tura 

(oC) 

Taxa de 
Agitação 

(rpm) 

KOH 
(%) 

Taxa de 

adição de 
epoxy 

(mL/min) 

Tempo de 
digestão (min) 

Massa de 
epóxi (g) 

1 EXP 6 130 600 0,1 2 60 185 

2 EXP 8 110 300 0,35 6 60 185 

3 EXP 2 110 300 0,1 2 90 277,5 

4 EXP 5 130 300 0,35 2 60 277,5 

5 EXP 9 130 300 0,1 6 90 185 

6 EXP 4 110 600 0,35 2 90 185 

7 EXP 3 110 600 0,1 6 60 277,5 

8 EXP 11 130 600 0,35 6 90 277,5 

9 EXP 1 120 450 0,225 4 75 231,25 

10 EXP 7 120 450 0,225 4 75 231,25 

11 EXP 10 120 450 0,225 4 75 231,25 
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constante ao redor de 22 oC. Nesta temperatura a densidade da resina epóxi 

diluída é de 0,87 g/L.  

 

 A quantidade mássica de KOH foi determinada com base na massa total 

de polialquileno glicol e resina epóxi adicionada ao reator.  

 

 A quantidade de ácido acético necessário para neutralizar o catalisador 

foi calculada com base na estequiometria da reação ácido-base. Considerando 

que o peso molecular do KOH é 56,0 g/mol e o peso molecular do ácido acético 

é 60 g/mol foi calculada a massa necessária de ácido para neutralização. A 

aplicação foi feita com uma seringa, e, portanto foi necessário realizar uma 

correlação volumétrica da massa adicionada considerando a densidade do ácido 

acético glacial que é da ordem de 1,05 g/L a 22 oC de temperatura. 

 

 Os produtos EXP 1, EXP 7 e EXP 10 são o ponto central do 

delineamento. Durante a síntese do material EXP 4, acabou o nitrogênio e o 

produto final oxidou, apresentando uma coloração negra. Este produto foi 

separado e re-nomeado como EXP 4 oxidado. O EXP 4 foi realizado novamente 

após a situação com o nitrogênio estar normalizada. 

 

 Os materiais EXP 5 e EXP 11 apresentaram gelificação, conforme pode 

ser observado na Figura 4.1, após aproximadamente 30 minutos de digestão. A 

temperatura subiu muito rapidamente no momento da gelificação, provavelmente 

por conta da formação das ligações cruzadas atingindo até 150 oC. Mesmo com 

resfriamento intenso, a temperatura continuou a subir e manteve-se estável ao 

redor de 140 oC por aproximadamente 15 minutos, quando então começou a 

diminuir.  
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Figura 4.1 – Material reticulado após produção no reator 

  

 Em todos os experimentos, após a adição de ácido acético glacial a 

temperatura subiu novamente, devido à neutralização do catalisador em uma 

reação exotérmica do tipo ácido-base. 

 

4.2 – Materiais Utilizados  

 

(1) Polialquileno glicol, comercial, fabricado pela Dow Química, 

homopolímero de óxido de propileno iniciado com mono propileno glicol, 

de funcionalidade f =2 com peso molecular médio ao redor de 2000 g/mol. 

 

(2) Resina epóxi difuncional fabricado pela Dow Química, com valor de EEW 

médio ao redor de 185 g/mol diluída em xileno a 20% de concentração 

final. A resina é baseada em diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA).  

 

(3) Hidróxido de potássio a 50% de concentração em água foi utilizado como 

catalisador, fornecido pela Sigma-Aldrich.  
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(4) Ácido acético glacial puro fornecido pela Sigma-Aldrich que foi usado 

como neutralizante do catalisador na parte final da reação. 

 

(5) Gás nitrogênio, fornecido pela Air Liquide, usado como gás inerte no 

reator de adução para evitar a oxidação dos reagentes com o oxigênio do 

ar. 

 

4.3 – Equipamentos para as reações de Formação dos 
Adutos  

 

 As reações de formação dos adutos em questão foram realizadas em um 

reator de vidro constituído de um balão cilíndrico de volume total ao redor de 2 

litros com 5 bocas. Em uma das bocas estava conectada uma mangueira com 

nitrogênio para inertizar o sistema. Outra boca era usada para inserir um 

termopar que estava acoplado ao modulo de controle de temperatura “Contemp”, 

usado para acompanhar a temperatura do meio reacional. Nas outras duas 

bocas, estavam acopladas as mangueiras de injeção de resina epóxi que 

estavam interligadas as seringas de vazão controlada. Em uma boca estava 

conectada uma seringa de 100 mL de volume e em outra estava conectada duas 

seringas de 50 mL cada uma.  A boca central era onde havia o eixo rotacional do 

agitador mecânico de rotação também controlada, operando entre 300 e 600 

RPM. 

 

 O aquecimento do reator era feito por uma manta térmica localizada no 

fundo do reator e controlada pelo controlador “Contemp”. A temperatura foi 

mantida constante ao longo da reação, monitorando a temperatura visualmente 

e acionando um sistema de ar comprimido para refrigeração do reator. 
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 Um esquema do reator usado está apresentado na Figura 4.2. 

 

 
 

Figura 4.2- Esquema do reator utilizado para a formação dos adutos 

 

 

4.4 – Metodologia Aplicada para a Formação dos Adutos 

 

 O procedimento experimental para conduzir a reação de adução esta 

descrito abaixo.  

 

- Carregar o reator com 600 g de polialquileno glicol. Essa massa foi 

escolhida e fixada para permitir um volume mínimo que seja suficiente para 

permitir a agitação adequada e que cobrisse por completo o sensor de 

temperatura na extremidade do termopar.  

 

- Adição do catalisador (KOH a 50% em solução aquosa) junto com o 

polialquileno glicol.  
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- Montagem do reator sobre a manta de aquecimento e posterior 

acoplagem da parte superior preenchendo as bocas de entrada de nitrogênio, e 

as de adição de resina epóxi. 

 

- Acoplagem do agitador elétrico na boca maior central do reator e 

conexão ao rotor do agitador. 

 

- Ajuste da velocidade de agitação de acordo com o experimento a ser 

desenvolvido. Os limites de trabalho foram 300 e 600 rpm.  

 

- Calibração da rampa de incremento de temperatura do polialquileno 

glicol no software “Contemp” até a temperatura desejada. Era calibrado também 

o tempo total de reação durante o qual a temperatura deveria ser mantida 

constante.  

 

- Calibração da taxa de adição de resina epóxi na bomba de infusão 

“Harvard”, em mL/minutos.  

 

- Incremento da temperatura do reator ate o valor desejado para iniciar a 

reação. A partir deste momento a bomba de infusão era acionada, bombeando a 

resina epóxi para o reator em uma taxa constante. 

 

- Monitoramento da temperatura para não ultrapassar no máximo 2,0 oC 

acima ou abaixo do set point determinado. Quando a temperatura está abaixo de 

2,0 oC a manta de aquecimento é acionada e quando está acima, o ar 

comprimido de resfriamento é acionado. 

 

- Após o tempo de digestão determinado, era adicionado o ácido acético 

glacial por uma seringa de acordo com o volume necessário para neutralizar o 

catalisador estequiometricamente.  
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 Nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 estão representados, respectivamente, a 

montagem do aparato experimental completo, assim como a bomba de infusão  

dosadora e o software de controle de temperatura “Contemp”.  

 

 

Figura 4.3 - Montagem do reator 

 

 

Figura 4.4 - Bomba de infusão 
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Figura 4.5 - Mecanismo de controle de temperatura pelo software Contemp
®

 

 

4.5 – Análises e Equipamentos Analíticos Utilizados 

 

 As seguintes técnicas analíticas e instrumentos para caracterização foram 

usadas: 

 
(a) Cromatografia de permeação em gel: A técnica de Cromatografia 

de Permeação em Gel é extremamente poderosa para 

fracionamento de um polímero e conhecimento de sua distribuição 

de massa molecular (<Mn>, <Mw> e Pd). Consiste na separação 

molecular com base no tamanho efetivo das moléculas em solução, 

conseguida através da injeção de uma solução de polímero numa 

corrente contínua de solvente que passa através de colunas com 

esferas porosas, de modo que as moléculas menores penetram 

mais nas partículas, permanecendo mais tempo na coluna do que 

as moléculas maiores.    
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Os cromatógrafos de permeação de gel consistem essencialmente 

de um sistema de bombeamento, injetor, colunas, detectores e 

registradores. O fluxo de solvente se divide em dois: uma metade 

vai para uma coluna de referência, e a outra, para a coluna que 

conterá a amostra. A solução de polímero é injetada na corrente 

da amostra através de uma válvula. As duas correntes, após 

passarem pelos dois sistemas de colunas (cada um com três ou 

quatro colunas em série com esferas de diferentes tamanhos de 

poros) são analisadas pelo detector.  

 

As amostras são preparadas pesando 150 ± 20 mg dos produtos 

sintetizados em um frasco de 20 mL onde foi adicionado 10 mL de 

tetrahidrofurano (THF) (grau HPLC, Labscan).  

 

Os frascos são selados com um selo de borracha butílica e foram 

agitados. As condições dos sistemas de GPC estão na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Condições operacionais para a Cromatografia de Permeação em Gel 

 

 
  

O sistema de GPC foi calibrado usando padrões de poliestireno 

com distribuição de peso molecular estreita. Os pesos moleculares 

são calculados como uma indicação do verdadeiro peso molecular 

dos polímeros já que uma determinação exata só pode ser 
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realizada se o sistema foi calibrado com padrões certificados do 

mesmo tipo que da amostra a ser analisada ou por detector do tipo 

light-scattering (LS). 

 

(b) Espectroscopia de infravermelho: A espectroscopia de 

infravermelho (IV) é um tipo de espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho do espectro eletromagnético. 

Esta técnica se baseia no fato de que as ligações químicas das 

substâncias possuem freqüências de vibração específicas, as 

quais correspondem a níveis de energia da molécula. Com isso, 

espera-se detectar grupos químicos específicos de cada molécula, 

tais como os grupos hidroxilas, carbonilas, carboxilas, 

insaturações, entre outros. 

 

O equipamento usado foi um espectrofotômetro infra-vermelho 

com transformada de Fourier in-situ, Shimadzu modelo IR 

PRESTIGE-21 acoplado ao Microscópio AIM 8800, capaz de 

analisar comprimentos de onda de 650 cm-1 a 4000 cm-1.  

 
(c) Ressonância magnética nuclear 13C: Permite a identificação de 

átomos de carbono em uma molécula orgânica, e elucida a 

estrutura química da molécula em estudo.  

 

As Soluções homogêneas foram preparadas por dissolução de 3g 

de amostra em 1,2 ml de uma solução de acetilacetonato de 

cromo (III) (Cr(AcAc)3) a 0,025 mol/L de concentração em 

Acetona-D6, utilizando tubos de RMN de 10mm. Cr(AcAc)3 foi 

adicionado como um agente de relaxamento para o espectro de 

13C quantitativo. Os experimentos de ressonância magnética 

nuclear foram realizados à temperatura ambiente em um 

espectrômetro Bruker AVANCE 400 MHz, equipado com uma 
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sonda “Broadband Observe” (BBO) de 10 milímetros. Os 

parâmetros de aquisição encontram-se na Tabela 4.7. 

 

 

Tabela 4.7 –Parâmetros de Aquisição RMN 
13

C 

 

 
 

(d) Análise de Teor de Sólidos totais pelo uso de um analisador 

SMART com aquecimento por micro-ondas. O equipamento conta 

com uma balança semi-analítica digital e o tempo total de 

evaporação, até a massa constante de amostra, é ao redor de 3 

minutos. 

 

(e) Determinação do teor de epóxi residual no produto final de acordo 

com a norma ASTM D 1652. A técnica baseia-se na titulação dos 

grupos funcionais epóxi com a finalidade de determinar a 

conversão aproximada da reação. 

 
Neste método o procedimento para a determinação quantitativa do 

conteúdo epóxido de resinas epóxi é feito com ácido perclórico em 
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ácido acético glacial. O grupo epóxi reage estequiometricamente 

com brometo de hidrogênio gerado pela reação do ácido perclórico 

(HClO4) com brometo de amônio tetraetila (NH4Et4Br). Quando os 

grupos epóxi são esgotados, brometo de hidrogênio livre provoca 

uma mudança de cor do indicador de violeta cristal. 

  

(f) Determinação da viscosidade a 25°C do aduto de acordo com a 

norma ASTM D 445, utilizando-se o viscosímetro automático 

Stabinger SVM 3000. 

 

A análise de viscosidade foi feita considerando o viscosímetro 

automático Stabinger SVM 3000 no qual se injeta o produto com 

uma seringa em uma célula, onde um spindle de geometria padrão 

rotacional, e se mede o torque necessário para realizar o 

movimento circular constante. Esse viscosímetro é ideal para a 

medição de reologia para fluidos newtonianos. A temperatura da 

medição é controlada por uma célula de aquecimento e 

resfriamento e permanece constante com precisão de 0,1 oC . 

Nestes experimentos a temperatura foi fixada em 25 oC. 

 

(g) Ensaio de desempenho – Bottle Test. A emulsão sintética é 

preparada utilizando-se um petróleo produzido na bacia de 

campos, região do campo de “Marlin” que não apresentava água 

livre nem adição de aditivos químicos geralmente usados no 

processo de extração. O teste de BSW foi realizado na amostra de 

pura de petróleo e os resultados de água residual encontram-se na 

Tabela 4.8. 

 

As condições de preparação da emulsão sintética estão descritas 

na Tabela 4.8. A agitação óleo-salmoura é realizada utilizando-se 

o misturador Turrax® PT 300. 
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Tabela 4.8 – Condições da emulsão sintética água em óleo para avaliação dos adutos experimentais 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os ensaios de desemulsificação das emulsões água-em-petróleo 

foram realizados avaliando-se, inicialmente, a estabilidade da 

emulsão produzida sem a adição da base desemulsificante. Para 

tanto, foram transferidos 100 mL da emulsão para o tubo de 

garrafa o qual foi imerso no banho de aquecimento que se 

encontrava estabilizado à temperatura de ensaio (60 oC), e após 

agitação por 300 segundos por 200 RPM na mesa agitadora tipo 

Khan de marca Quimis® para homogeneização, foi deixado em 

repouso durante 60 minutos no banho de aquecimento. Após o 

aquecimento da emulsão à temperatura de ensaio, não foi 

observada a separação de água no interior do tubo indicando que 

a emulsão era adequada para os testes posteriores de avaliação 

de separação usando os agentes desemulsificantes. 

 

O teste de BSW para se determinar o valor de água residual no 

petróleo após o tratamento foi realizado de acordo com a ASTM D 

96. Os 5,0 ml de petróleo tratado foram adicionados a 5,0 ml de 

querosene em um frasco de centrifuga de 10,0 ml. Esses frascos 

foram centrifugados por 10 minutos em 5000 RPM de velocidade. 

Após essa centrifugação o volume de água tomado no fundo 

multiplicado por 2 para correção do volume adicionado de 

querosene, é percentualmente anotado de acordo com o volume 

Volume de salmoura 2000 ml 

Volume de óleo 2000 ml 

Densidade do óleo 21,2 o API 

Salinidade da salmoura 3,5% NaCl  

Teor de água no óleo 0,05% água 

Tempo de mistura óleo - água 60 min 
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total de petróleo como “W1”. Após essa primeira centrifugação, 

foram adicionadas 3 gotas do produto TETROLITE® F 46 diluído a 

10% de concentração em xileno fabricado pela empresa Baker 

Hughes conhecido “Slug” e realiza-se uma nova centrifugação a 

10 minutos a 5000 RPM e o volume de água tomado no fundo 

multiplicado por 2 é anotado como “W2”. A diferença entre W2 e 

W1 é chamada de BS que corresponde ao residual de água 

percentual emulsionada que permaneceu no petróleo após o seu 

tratamento com desemulsificante. 

 

A qualidade de água e interface foi avaliada visualmente e 

classificadas entre boa, regular e ruim. A avaliação era realizada 

dispondo as garrafas contra a luz para melhor efeito de 

visualização. Na Figura 4.6 encontra-se um exemplo da avaliação 

mencionada. 

 

Figura 4.6 – Padrão visual para avaliação de qualidade de interface e água obtida 

  

Interface Ruim 

Água  Ruim 
Interface Regular 

      Água  Boa 

Interface Boa 

Água  Boa 
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Capítulo 5 – Resultados e Discussão 
 

 As variáveis consideradas para avaliação no delineamento experimental 

são aquelas que consistem de características intrínsecas do polímero formado 

como <Mn> e <Mw> além da efetividade da conversão de resina epóxi em 

adutos. Outras análises foram realizadas que constituem principalmente 

características físico-químicas dos produtos formados e dados de performance 

com respeito à desemulsificação de petróleo via bottle test. Uma técnica de 

regressão multi-linear foi usada para identificar correlações entre cada uma das 

variáveis de resposta consideradas com as variáveis independentes. 

 

5.1 – Análise de Epóxi Residual via Titulação 

 

 

 O valor de epóxi residual foi determinado neste caso via titulação, para se 

avaliar a eficiência da reação de consumo de resina epóxi. Esta é uma 

metodologia que permite inferir a conversão da reação.  

 

 Na Tabela 5.1, estão retratados os valores de epóxi residuais com 

respeito aos produtos finais sintetizados encontrados após as reações. 
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Tabela 5.1 - Resultados obtidos de epóxi residual por titulação nos produtos sintetizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Os pontos referentes à tréplica, do ponto central apresentaram valores 

próximos, com baixos níveis de grupos epóxi residuais. Em geral, os materiais 

que possuíam uma maior concentração de catalisador (KOH) apresentaram 

baixos níveis de epóxi residual. Os produtos EXP 2 e EXP 3 que possuíam 

elevada proporção molar de resina epóxi com respeito ao polialquileno glicol, 

com baixos níveis de catalisador, apresentaram maior quantidade de grupos 

epóxidos livre após as reações. 

 

 Uma análise preliminar indica que os efeitos do catalisador e da 

temperatura são os mais relevantes para um menor nível de epóxi residual no 

produto final. A taxa de agitação e o tempo de digestão parecem apresentar 

pouca dependência com respeito ao teor de grupos epóxidos livres após a 

reação. 

 

 

 

Ordem Nome do produto Epóxi Residual (%) 

1 EXP 6 0.09 

2 EXP 8 0.24 

3 EXP 2 1.23 

4 EXP 5 0.2 

5 EXP 9 0.39 

6 EXP 4 0.08 

7 EXP 3 1.38 

8 EXP 11 0.18 

9 EXP 1 0.08 

10 EXP 7 0.05 

11 EXP 10 0.05 

12 EXP 4 Oxidado 0,06 
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5.2 – Análise de Teor de Sólidos 

 

 A análise de teor de sólidos foi considerada para se descobrir qual foi o 

teor de ativos final atingido nos produtos. Como o iniciador da reação é uma 

resina epóxi diluída em xileno, este solvente evaporou em maior ou menor 

quantidade dependendo de cada reação, apesar de o reator ter sido mantido o 

mais hermético possível. O solvente pode ter vaporizado principalmente no 

ponto onde havia o contato entre a haste do agitador e a boca central do reator.   

 

 A análise de sólidos foi realizada em uma balança de microondas onde o 

material é colocado no equipamento e o solvente é evaporado até sua massa 

permanecer constante.  

 

 O teor de sólidos é expresso em termos do porcentual da massa final 

(seca) em relação à inicial (colocada na balança). Os resultados obtidos estão 

na Tabela 5.2. Produtos com teor de sólidos muito baixos podem ter menor 

viscosidade e produtos com teor de sólidos altos podem ter maior viscosidade, 

haja vista que o xileno propicia uma redução de viscosidade considerável 

mesmo em pequenas proporções em resinas epóxi comerciais convencionais.  

Tabela 5.2 - Resultados obtidos de sólidos finais nos adutos obtidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Nome do produto Sólidos (%) 

1 EXP 6 99.22 

2 EXP 8 92.22 

3 EXP 2 95.46 

4 EXP 5 95.34 

5 EXP 9 99.21 

6 EXP 4 99.29 

7 EXP 3 95.57 

8 EXP 11 97.86 

9 EXP 1 94.56 

10 EXP 7 98.8 

11 EXP 10 99.38 

12 EXP 4 Oxidado 84,96 
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 Considerando que o teor de solvente (xileno) seria a diferença porcentual 

entre o total e o valor de sólidos, ou materiais não voláteis encontrados, pode-se 

ver na Figura 5.1 o valor de solvente ainda presente nos produtos. 

 

 

Figura 5.1 – Teor de xileno residual nos materiais sintetizados 

 

 Em geral, pode-se observar que o conteúdo de solvente médio nos 

produtos ficou ao redor de 4%. Os materiais que apresentaram maior 

temperatura e tempo de digestão tiveram menor quantidade de xileno residual.  

  

 O produto EXP 4 Oxidado que foi produzido quando o sistema de purga 

de nitrogênio parou de funcionar apresentou as maiores quantidades de solvente 

residual. A justificativa deve-se justamente à eliminação do fluxo constante de 

nitrogênio no reator que incrementava a pressão interna, forçando a saírem os 

gases e, junto com esses gases, o xileno evaporado. 
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5.3 – Análise de Viscosidade 

 
 A viscosidade dos polímeros formados foi analisada e os resultados estão 

apresentados na Tabela 5.3. Com essa determinação acredita-se que exista 

uma correlação com o peso molecular e formação de ramificações nos 

materiais. Deve-se levar em consideração também o teor de sólidos, ou seja, a 

quantidade de matéria ativa presente já que o xileno contribui para a redução de 

viscosidade quanto maior for a sua proporção. 

  

Tabela 5.3 - Resultados obtidos de viscosidade do produto final 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os materiais que apresentaram gelificação obtiveram níveis de 

viscosidade muito superiores que para os outros produtos. A medição da 

viscosidade para estes géis foi realizada considerando os mesmos critérios que 

para os outros produtos, entretanto o comportamento do material gelificado 

aparentemente não é newtoniano e sim tixotrópico, apresentando maior fluidez 

com incremento de tensão de cisalhamento.  Os materiais líquidos apresentaram 

comportamento newtoniano.  

 

Ordem Nome do produto Viscosidade (cSt) 

1 EXP 6 1122,4 

2 EXP 8 673,5 

3 EXP 2 413 

4 EXP 5 10345,4 

5 EXP 9 797,3 

6 EXP 4 2445,3 

7 EXP 3 372,9 

8 EXP 11 12665,3 

9 EXP 1 425,8 

10 EXP 7 3646,4 

11 EXP 10 6593,7 

12 EXP 4 Oxidado 577,6 
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 O produto EXP 4 Oxidado novamente comparado com o material EXP 4 

apresentou viscosidade consideravelmente mais baixa, entretanto deve-se 

considerar que para este material  existe 10,38% a mais de xileno em sua 

composição, o que contribui significativamente para a redução da viscosidade. 

  

5.4 – Análise de Espectrofotometria de Infravermelho 

 

Pela análise comparativa de espectrofotometria de infravermelho pode-se 

ter uma idéia qualitativa dos grupos químicos funcionais presentes na estrutura 

de cada material.  

 

A Tabela 5.4 baseia-se na tabela resumida de Donald et al. (2009) e 

mostra o comprimento de onda no pico ou banda representativa, no espectro de 

infravermelho, de cada tipo de grupo funcional de interesse. 

 
Tabela 5.4 - Relação entre grupo funcional e número de onda no espectro de infravermelho 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Comprimento de Onda 

C-O-C (Éter alifático) 1300 - 1000 cm-1 

C-H (carbono alifático) 3000 - 2850 cm-1 

-CH3 (carbono alifático) 1450 /1375 cm-1 

-CH2- (carbono alifático) 1465 cm
-1

 

C-H (carbono aromático) 3150 – 3050 cm-1 

C=C (carbono aromático) 1600 /1475 cm-1 

C=O (aldeídos/Ácidos Carboxílicos) 1740 /1720 cm-1 

O-H (Alcoóis/Fenóis) 3650 - 3600 cm-1 

O-H(Ácido Carboxílico) 3400 - 2400 cm-1 

Aminas primárias (NH) 1625 cm-1 
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Os espectros comparativos de absorção de infravermelho dos materiais 

estudados estão retratados na Figura 5.2 considerando distintas linhas de base. 

 

 

Figura 5.2 - Comparativo de espectros de infravermelho das amostras para diferentes linhas de base 

 
A análise comparativa entre os espectros de infravermelho mostra que 

para os produtos EXP 1, EXP 7 e EXP 10  que foram produzidos de acordo com 

os mesmos parâmetros operacionais por serem tréplicas, apresentaram 

espectros praticamente idênticos, com uma significativa redução da intensidade 

dos grupos OH (~ 3500 cm-1). Os produtos EXP 7 e EXP 10 apresentam 

semelhança entre si nas demais analises realizadas tal como teor de epóxi 

residual, teor de sólidos e viscosidade final.  

 

Os picos referentes às ligações C-H (~ 3050 cm-1) em carbonos 

aromáticos também apresentaram significativa redução para os produtos EXP 1 

e EXP 7 quando em comparação com os outros produtos sintetizados, sendo 

bastante pronunciado no produto EXP 1.    
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Essa redução da intensidade dos picos de hidroxilas nos produtos EXP 1 

e EXP 7 poderia ser explicada pela reação dos grupos hidroxila dos polialquileno 

glicóis com os grupamentos epóxi reduzindo a quantidade de hidroxilas livres 

nestes produtos.  

 

Outro ponto de interesse foi com respeito ao produto que aparentemente 

apresentou oxidação durante a reação por falta de adição de nitrogênio (EXP 4 

Oxidado), seu espectro está praticamente idêntico ao do produto original EXP 4 

indicando que o grau de oxidação não foi muito elevado. Era esperado encontrar 

picos de ligações C=O (~1730 cm-1) referentes a aldeídos e ácidos orgânicos, 

mas não se observou essa presença no espectro de infravermelho.  

 

Praticamente todos os produtos sintetizados inclusive os que 

apresentaram gelificação apresentam picos de hidroxilas (~ 3500 cm-1) 

representando que este grupo funcional ainda está presente nestes materiais, 

seja por conta do polialquileno glicol não reagido ou por conta das hidroxilas 

secundárias provenientes da resina epóxi presente na estrutura dos adutos já 

formados.  

 

5.5 – Análise de Ressonância Magnética Nuclear  13C 

 

 A análise de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de um composto 

químico baseia-se em colocar na presença de forte campo magnético um 

material orgânico que afeta a rotação (spin) dos núcleos atômicos de certos 

isótopos de elementos comuns, neste caso o 13C. Uma onda de rádio que passa 

através dessa substância, reorienta estes núcleos atômicos. Quando a 

passagem da onda cessa, os núcleos liberam um pulso de energia que fornece 

dados sobre a estrutura molecular da substância que em seguida, pode ser 

transformada em uma imagem por meio de técnicas de computador (DONALD et 

al., 2006). 
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 Os materiais que apresentaram gelificação EXP 5 e EXP 11 

apresentaram dificuldades de solubilização quando foram submetidos à primeira 

avaliação de RMN. A dispersão em acetona-D6 tal como foi realizado para os 

outros produtos em estado liquido não foi considerada adequada.  

 

 Realizou-se portanto uma dispersão dos produtos EXP 5 e EXP 11 em 

uma concentração ao redor de 15% em peso em xileno, um solvente que 

apresenta parâmetros de solubilidade adequados para solvência de resinas 

epóxi e seus adutos, e a mistura foi submetida a temperatura constante de 60 oC 

por 72 horas em estufa. Após este período o gel apresentou solubilização, com 

incremento de viscosidade da solução. Essas novas amostras foram submetidas 

à avaliação de RMN. As soluções foram preparadas neste caso usando uma 

amostra de 1,8g dos produtos tal como foram sintetizados ainda possuindo 

xileno residual das reações, em 1,5 mL de tetrahidrofurano (THF) seguido de 

mais 1 ml de THF-D8.  

 

 Daí em diante, todas as amostras foram analisadas a fim de se calcular 

com precisão a quantidade de epóxi residual e, portanto a real taxa de 

conversão para cada produto experimental.  

 

 A Figura 5.3 ilustra a estrutura molecular do DGEBA (Diglicidil éter de 

bisfenol A), estrutura básica da resina epóxi estudada, com as posições de 

numéricas de cada elemento presente.  
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Figura 5.3 – Identificação das posições dos carbonos identificados por 
13

C RMN para o DGEBA 

 

 A identificação dos picos obtidos de cada átomo de carbono presente na 

estrutura da resina epóxi apresenta os seguintes sinais:  

 

 Os grupos -CH3 ligados ao carbono quaternário central 

identificados como C13 e C14 apresentam deslocamento químico 

com δ = 31-32 ppm 

 

 O carbono central quaternário identificado como C12 apresenta 

deslocamento químico em δ = 41-42 ppm 

 

 Os grupos -CH2 presentes no anel epóxi identificado como C2 e C25 

apresentam deslocamento químico em δ = 44,3 ppm 

 

 O grupo -CH presente no anel epóxi identificado como C3 e C23 

apresenta deslocamento químico com δ = 50,3 ppm 

 

 Os espectros característicos para o DGEBA puro e para o aduto formado 

entre resina epóxi e óxido de propileno encontram-se na Figura 5.4 e 5.5. Os 

valores ressaltados dos picos referem-se ao valor do deslocamento químico (δ), 

seguidos pela posição do carbono identificado na estrutura conforme a Figura 

5.3. 
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Figura 5.4 – Deslocamentos químicos típicos para carbonos presentes na resina epóxi pura 

 

 

 

Figura 5.5 - Deslocamentos químicos típicos para carbonos presentes em aduto formado entre resina 

epóxi e óxido de propileno. 
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 A fim de determinar as quantidades de resina epóxi não reagida os sinais 

-CH2 presentes no grupo epóxi são comparados com os sinais do carbono 

central quartenário e dos grupos metila –CH3 ligado a este carbono central. A 

integração de carbono central quaternário é referenciado ao valor 10.  

  

 A parte aromática da resina epóxi não foi utilizada nos cálculos por conta 

da sobreposição com os sinais provenientes de solventes aromáticos como o 

xileno que é o solvente usado na diluição da resina epóxi. A Tabela 5.5 

exemplifica os valores de integração com os respectivos deslocamentos 

químicos para os átomos de carbono presentes na estrutura da resina epóxi com 

exceção da parte aromática para o produto EXP 8. 

 

Tabela 5.5 – Faixa de deslocamento químico e integração para carbonos presentes no produto EXP 8 

 

 

 O carbono quartenário C12 e o grupo metila C13 e C14  estão presentes na 

resina epóxi e nos adutos formados já que não estão dentro de grupos 

funcionais que são consumidos com a reação com o polialquileno glicol. Os 

valores de integração, portanto serão usados como referência no cálculo do 

número de moles iniciais de resina epóxi adicionado ao sistema.  

 

 

EXP 8 Posição Relativa dos Carbonos  

δ – faixa de 

deslocamento 

químico 

Integração 
Número de 

carbonos 

-CH3 C13 e C14 31,09 – 32,04 20,727 2 

Carbono 

Quartenário 
C12 41,36 – 42,38 10,000 1 

-CH2 C2 e C25 44,13 – 44,55 0,994 2 

-CH C3 e C23 50,08 – 50,53 0,913 2 
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 O valor de resina inicial corresponde, portanto a integração dos sinais de 

deslocamento químico dos carbonos C12, C13 e C14  conforme expressão na 

Equação 5.1. 

 

                   

  (Eq. 5.1) 

Onde:  

 

Ni:   Número de moles iniciais de resina epóxi iniciais do sistema 

C12, C13, C14:  Integração dos picos dos deslocamentos químicos característicos 

para os carbonos em questão.  

 

 Os carbonos C2 e C25 e C3 e C23 estão presentes nos grupos funcionais 

epóxi que são consumidos com a reação. Os sinais encontrados, portanto 

referem-se somente ao teor de epóxi livre nos produtos sintetizados. A 

integração destes sinais esta representada na Equação 5.2. 

 

                     

(Eq. 5.2) 

Onde:  

 

Nf:    Número de moles finais de resina epóxi presente no sistema 

C2, C25, C3, C23:  Integração dos picos dos deslocamentos químicos 

característicos para os carbonos em questão. 

 

 O valor porcentual, portanto de resina epóxi residual no sistema é 

calculado de acordo com a Equação 5.3.  

 

              
  

  
  

(Eq. 5.3) 
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 A conversão de resina epóxi é simplesmente a diferença entre o total e a 

porcentagem de epóxi livre descrito na Equação 5.4.  

 

                               

 

(Eq. 5.4) 

 

 Os cálculos apresentados foram os considerados para identificar a real 

conversão e teor de epóxi livre de cada produto sintetizado. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Conversão de resina epóxi encontrada para adutos formados considerando análise de 

NMR 
13

C. 

  

 

  

  

Ordem Nome do produto 
Resina epóxi não reagida (% 

molar) 

Conversão de resina epóxi (% 

molar) 

1 EXP 6 15,0 85,0 

2 EXP 8 13,0 87,0 

3 EXP 2 58,0 42,0 

4 EXP 5 0,0 100,0 

5 EXP 9 26,0 74,0 

6 EXP 4 2,0 98,0 

7 EXP 3 66,0 34,0 

8 EXP 11 0,0 100,0 

9 EXP 1 6,0 94,0 

10 EXP 7 5,0 95,0 

11 EXP 10 6,0 94,0 

12 EXP 4 Oxidado 7,0 93,0 
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 Como nos primeiros experimentos realizados  com os materiais 

gelificados foi impossível dissolver apropriadamente as amostras, somente uma 

pequena parte solúvel em acetona-d6 foi analisada. Na Figura 5.6 pode se 

observar o espectro obtido para o produto EXP 5. A partir deste espectro, não 

houve sinais de epóxi observados. No entanto, como apenas uma parte da 

amostra pôde ser solubilizada, os resultados não são representativos para a 

amostra global. Aparentemente somente a parte de polialquileno glicol não 

reagido apresentou solubilização. 

  

 

 

Figura 5.6 – Espectro de NMR 
13

C para o produto EXP 5 

 

 

 Após a solubilização do material EXP 5 em xileno aquecido, esse produto 

foi submetido novamente a teste assim como o EXP 11 usando THF/THFd8 

como o solvente para realização de RMN. Na Figura 5.7 encontra-se o novo 

espectro obtido. 
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Figura 5.7 - Espectro de NMR 
13

C para o produto EXP 5 após solubilização completa 
 

 

 Como era esperado, não se observam sinais referentes aos carbonos C2 

e C3 que se encontram nos grupos funcionais epóxi, indicando uma conversão 

de 100%. Encontrou-se também um sinal característico de deslocamento 

químico ao redor de 79,2 que corresponde ao carbono (-CH) localizado no sítio 

de reação de um grupo epóxi com a hidroxila secundária da parte epóxi em um 

aduto já formado, sugerindo a formação de compostos reticulados de elevado 

peso molecular.  

 

 Na Figura 5.8 pode-se observar a comparação dos espectros obtidos 

entre o polialquileno glicol puro a resina epóxi pura e o produto sintetizado EXP 

8.  
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Figura 5.8 – Comparação de espectros 
13

C NMR para o polialquileno glicol, resina epóxi e para o 

produto EXP 8. 

 

 Neste caso também foi observado um deslocamento químico ao redor de 

79,2 ppm conforme encontrado para o produto EXP 5. O carbono (-CH) 

mencionado em questão está ressaltado na Figura 5.9.  
 

 

Figura 5.9 – Carbono (-CH) presente após reação entre resinas epóxi identificado com deslocamento 

químico igual a 79.2 ppm 
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5.6 – Análise de Cromatografia de Permeação em Gel 

  

  A distribuição de peso molecular das amostras foi determinada por meio 

de SEC (size-exclusion chromatography). 

 

 Os materiais que apresentaram reticulação EXP 5 e EXP 11 

apresentaram dificuldades de solubilização quando foram submetidos à 

dispersão tal como ocorreu com as primeiras análises de RMN.  

 

 Novamente realizou-se uma dispersão dos produtos EXP 5 e EXP 11 em 

uma concentração ao redor de 15% em peso em xileno e a mistura foi 

submetida a temperatura constante de 60 oC por 72 horas em estufa. Após 

solubilização as novas amostras foram submetidas a outra avaliação por GPC 

onde THF foi o solvente de injeção utilizado. 

 

 De acordo com a técnica de cromatografia de permeação de gel pode-se 

determinar o peso molecular numérico médio <Mn> dos materiais poliméricos 

que é definido de acordo com a Equação 5.5.  

 

      
     

    

 

   

 

        (Eq. 5.5) 

 

Onde:  

ni :  Número de cadeias de um determinado tamanho,  

Mi: Peso molecular de uma determinada cadeia i,   

 

 

 

 



86 

 

 Pode-se também determinar o peso molecular ponderal médio <Mw> que 

é descrito pela Equação 5.6. 

     
       

    
 

 (Eq. 5.6) 

 

Onde: 

wi:  Massa de material com massa molar igual a Mi, 

Mi: Peso molecular de uma determinada cadeia i   

 

 A comparação entre esses dois tipos de média fornece informações 

quanto à forma da distribuição de massas molares. O Índice de polidispersidade 

é definido como sendo a razão entre <Mw> e <Mn> conforme Equação 5.7.  

 

 Quanto maior for esse índice, mais larga será a distribuição de tamanhos 

de cadeias. 

   
  

  

 

 

(Eq. 5.7) 
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Tabela 5.7- Peso molecular numérico e ponderal médio e polidispersividade dos polímeros 

 

 

 

 

  
  

 As curvas de GPC das diferentes amostras são apresentadas nas figuras 

abaixo. Pode-se observar que as amostras contêm apenas uma quantidade 

relativamente pequena de adutos de peso molecular muito elevado. As maiores 

distribuições são atribuídas ao polialquileno glicol puro (log (M) = 3,4) e a adutos 

formados de moderado a alto peso molecular (log (M) = 3,6 a 5,5).  

 

 Os materiais que apresentam maior conversão de acordo com os 

resultados obtidos por RMN, foram os que tiveram formação de adutos de peso 

molecular mais elevado incluindo neste caso os produtos que apresentaram 

gelificação. 

Ordem 
Nome do 

produto 

<Mn> 

(g/mol) 

<Mw> 

(g/mol) 
Pd 

1 EXP 6 2800 15900 5,7 

2 EXP 8 2900 14400 5,0 

3 EXP 2 1200 5500 4,5 

4 EXP 5 3100 203400 65,6 

5 EXP 9 2300 9900 4,2 

6 EXP 4 3500 27700 8,0 

7 EXP 3 1100 3800 3,5 

8 EXP 11 3400 262800 77,0 

9 EXP 1 3500 21700 6,3 

10 EXP 7 3500 31500 9,0 

11 EXP 10 3400 28500 8,3 

12 EXP 4 Oxidado 3300 22000 6,8 
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(a)       (b) 

Figura 5.10 – Distribuição de peso molecular do polialquileno glicol (a) e da resina epóxi (b) puros 

usados nas reações 

 

 

 Na figura 5.10 esta representada a distribuição de peso molecular das 

matérias primas usadas nas reações. Pode-se observar que o peso molecular 

numérico médio <Mn> do Polialquileno glicol esta na ordem de  2.200 g/mol, 

ligeiramente superior ao valor teórico esperado de 2.000g/mol e com 

polidispersividade relativamente baixa ao redor de 1,18. A resina epóxi 

apresenta peso molecular numérico médio <Mn> ao redor de 226 g/mol com 

polidispersividade de 1,12. 

 

 Calculando-se o EEW da resina epóxi em questão, considerando que a 

resina é di-funcional e possui 2 grupos epóxi por molécula, o EEW real do 

material seria ao redor de 113 g/mol, o que é consideravelmente abaixo do valor 

teórico esperado de 185 g/mol. Diferentemente do polialquileno glicol, existe na 

resina epóxi uma parcela de resina avançada resultado da reação de DGEBA 

com Bisfenol A de peso molecular mais elevado que corresponde a 10% do total 

de resina.  

 

 Nas Figuras 5.11 a 5.16 estão ilustradas as distribuições de peso 

molecular encontradas nos materiais sintetizados. Em linhas gerais pode-se ver 
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que em todos os casos existe um pico bem pronunciado no tempo de retenção 

equivalente ao do polialquileno glicol, indicando que uma quantidade significativa 

deste material não foi convertida em aduto final. Diferentemente, a resina epóxi  

apresenta conversão quase total em alguns casos. A quantidade de adutos 

gerados variou significativamente de produto para produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.11 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP 1 e EXP 2 
 

  

 Analisando a distribuição de peso molecular dos produtos EXP 1 e EXP 2 

na figura 5.11, pode-se ver que praticamente não existe resina epóxi residual no 

produto EXP 1 com elevada composição de adutos de alto peso molecular 

enquanto no produto EXP 2 existe elevada composição de resina epóxi não 

reagida o que concorda com os valores de epóxi residual encontrado 

anteriormente com pequena proporção de compostos de elevado peso 

molecular. Em ambos os casos o pico de polialquileno glicol não reagido é bem 

pronunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP 1 EXP 2 
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Figura 5.12 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP  3 e EXP 4 

 

 Para o produto EXP 3  observa-se uma fração muito pequena de adutos 

formados e assim como para o material EXP 2, apresenta elevada composição 

de resina epóxi não reagida concordando com os elevados valores de epóxi 

residual encontrados. Os compostos de peso molecular superior a 2000 g/mol 

correspondem a aproximadamente 5% do total de material analisando a curva 

acumulativa de distribuição de peso molecular. O produto EXP 4 apresenta 

comportamento distinto com mais de 40% de compostos de alto peso molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.13 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP 4 Oxidado e EXP 5 

 

 

EXP 3 EXP 4 

EXP 4 

Oxidado 
EXP 5 
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 O Produto EXP 4 oxidado apresenta perfil de distribuição de peso 

molecular praticamente idêntico ao do produto EXP 4 indicando que a falta de 

nitrogênio no momento final da reação não alterou significativamente a 

composição do material final. O material que sofreu reticulação EXP 5 

apresentou peso molecular ponderal médio e polidispersividade muito superior 

aos outros produtos sintetizados entretanto o peso molecular numérico médio  

apresentou similaridade com respeito aos outros materiais. O elevado <Mw> é 

um forte indicativo que componentes de peso molecular muito elevado foram 

formados ainda que em pequena quantidade numérica que não foi o suficiente 

para influenciar o <Mn>.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.14 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP 6 e EXP 7 

 

 

 O produto EXP 6 apresenta um pequeno pico no tempo de retenção 

equivalente ao da resina epóxi pura e composição ao redor de 40% de adutos 

formados. O produto EXP 7 apresentou elevada formação de adutos de alto 

peso molecular com um pico pronunciado representando praticamente 30% do 

total. Este pico possui um peso molecular que pode ser estimado ao redor de 

3.100 g/mol (Log(M) = 4.9).  

 

 

 

 

EXP 6 EXP 7 
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Figura 5.15 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP 8 e EXP 9 

 

 

 O material EXP 8 apresentou menor formação de adutos de elevado peso 

molecular e o pico na região de 3.100 g/mol não foi tão intenso. O material EXP 

9 apresentou menor formação de adutos e pode-se ver um pico referente à 

resina epóxi pura não reagida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 - Distribuição de peso molecular dos materiais EXP 10 e EXP 11 

 

 

 O produto EXP 10 apresentou alta formação de adutos de elevado alto 

peso molecular similar as suas réplicas EXP 1 e EXP 7. O material EXP 11 que 

formou reticulação apresentou comportamento similar ao EXP 5 com peso 

molecular ponderado médio e polidispersividade muito elevados em comparação 

aos outros produtos. 

EXP 8 EXP 9 

EXP 10 EXP 11 
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5.7 – Ensaio de desempenho – Teste de Garrafa 

 

 Os ensaios de desemulsificação foram realizados baseados na 

metodologia empregada para a avaliação do desempenho de desemulsificantes 

em petróleos em laboratório.  

 

 Para se determinar a melhor condição de dosagem para se comparar a 

performance de todos os materiais sintetizados, foram conduzidos os ensaios de 

desemulsificação contendo o produto EXP 1 os quais foram realizados 

transferindo-se, inicialmente, 100 mL da emulsão individualmente para oito tubos 

de garrafas, deixando-os imersos no banho de aquecimento por 15 min. Após o 

aquecimento, de zero a 1000 ppm de matéria-ativa desemulsificante foram 

adicionados à emulsão, os tubos foram retirados do banho e agitados 

mecanicamente 300 segundos por 200 RPM em uma mesa agitadora tipo Khan 

de marca Quimis®. Finalmente, os tubos foram imediatamente imersos de volta 

no banho, sendo iniciada a contagem de tempo. A separação de água foi 

observada ao longo de 60 min.  

 

 Para os produtos experimentais, foram preparados 10,0 mL de solução 

contendo 10,0% em peso de matéria-ativa dispersa em etanol hidratado. Em 

todos os ensaios experimentais nos quais foi feito uso de base desemulsificante, 

estas soluções foram empregadas. 

 

 Para se chegar à dosagem desejada, a base desemulsificante foi 

adicionada na forma de solução previamente preparada, onde foram agregados 

os volumes de dosificação em micro-litros com uma micropipeta, aos 100 mL da 

emulsão aquecida. A curva de separação petróleo – água para o produto EXP 1 

está representada na Figura 5.17. 

  

 A dosagem de aditivo refere-se à quantidade de produto final sintetizado 

diluído em etanol com relação ao volume total de emulsão estudada. 
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Figura 5.17 – Curva de separação de petróleo-água para o produto EXP 1 em diferentes níveis de 

dosagem. 

 

 Com base na Figura 5.17 pode-se ver que a condição de 850 ppm foi a 

que propiciou a melhor velocidade de separação. A partir daí a separação de 

óleo-água diminuiu indicando que houve re-emulsão e redução da eficiência do 

agente desemulsificante. Nota-se também que no teste em branco no qual não 

foi adicionado agente químico, não houve separação de água o que significa 

uma boa qualidade da emulsão sintética produzida. 

 

 Após realizar os ensaios de separação foi avaliada visualmente a 

qualidade da água produzida e da interface petróleo-água de acordo com a 

Figura 4.6 assim como as condições do óleo tratado.  

 

 Uma alíquota de petróleo tratado foi retirada da garrafa a 

aproximadamente 5,0 cm de distância da região de interface propriamente dita. 

Essa região foi escolhida por se tratar de um ponto onde se pode remover essa 
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amostra de petróleo pela seringa sem o risco de se remover a água já separada 

mais ao fundo da garrafa. Essa condição foi chamada de interface. 

 

 Após isso toda a água do fundo das garrafas foi retirada com o auxilio de 

uma seringa seguida de uma agitação manual do óleo presente. Uma nova 

alíquota de 5,0 ml de petróleo tratado foi retirada de todas as garrafas. Essa 

condição foi chamada de composto.  

 

 Com as amostras coletadas, o teste de Base Sediments and Water 

(BS&W) foi conduzido de acordo com a ASTM D96.  

 

 Os resultados compilados do teste de garrafa para o produto EXP 1 

encontram-se na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Avaliação da qualidade de água separada, da interface e BS&W após tratamento com 

produto EXP 1 

 

 

 Efetivamente o melhor desemulsificante é aquele que pode propiciar a 

separação de água mais veloz, com boa qualidade de água e interface assim 

como mínimo W1 e principalmente mínimo BS que é a emulsão residual não 

tratada pelo agente químico. Após os ensaios realizados com o produto EXP 1 

de acordo com a emulsão descrita na Tabela 4.8, a Figura 5.18 retrata a 

condição da separação petróleo- água. 

 

Dosagem 

(ppm) 

Qualidade 

Água 

Qualidade 

Interface 

Interface (%) Composto (%) 

W1 W2 BS W1 W2 BS 

0 --- --- 0.0 52,0 52,0 0,0 52,0 52,0 

100 Boa Ruim 50,0 52,0 2,0 4,0 11,0 7,0 

250 Boa Ruim 40,0 40,0 0,0 21,0 22,0 1,0 

400 Boa Ruim 16,0 28,0 12,0 14,0 18,0 4,0 

550 Boa Ruim 5,6 6,0 0,4 4,8 8,0 3,2 

700 Boa Ruim 0,2 0,8 0,6 4,0 7,0 3,0 

850 Boa Regular 28,0 30,0 2,0 9,0 14,0 5,0 

1000 Boa Regular 40,0 40,0 0,0 20,0 22,0 2,0 
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 A avaliação de BS&W na interface é importante para se identificar a 

existência de um gradiente de emulsão ao longo da garrafa assim como a 

avaliação composta permite saber o valor médio de emulsão final obtido. 

  

 

Figura 5.18 – Garrafas após separação petróleo-água para curva de dosificação do produto EXP 1 

 

 Após os ensaios realizados com o produto EXP 1 foram conduzidos os 

mesmos testes para todos os outros materiais sintetizados, fixando a dosagem 

em 850 ppm para os produtos. Essa condição não necessariamente reflete a 

melhor dosagem para os outros materiais, entretanto permite a comparação 

entre os produtos na condição de melhor performance do EXP 1 que é um ponto 

de triplicata. Na Figura 5.19 encontram-se as curvas de separação para cada um 

dos materiais sintetizados. 

 

 Para os materiais que apresentaram formação de gel (EXP 5 e EXP 11) 

logrou-se realizar a dissolução destes utilizando xileno quente a 60 oC. O 

material permaneceu em estufa por 72 horas até solubilizar totalmente. A partir 

daí foi feita a diluição em etanol a 10% de teor de ativo e seguiu-se a dosificação 

dos agentes químicos conforme citado na parte acima. 
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Figura 5.19 – Separação água/petróleo para todos os produtos sintetizados a 850 ppm de 

concentração 

 

 Pode-se notar que o produto EXP 4 obteve uma velocidade de separação 

muito superior aos dos outros produtos. Quando comparado com o material EXP 

4 oxidado que possui exatamente as mesmas condições de fabricação mas que 

obteve uma oxidação leve na parte final da reação a performance de separação 

foi consideravelmente inferior o que indica a formação de compostos 

indesejados durante a parte final da reação.  

 

 Para se quantificar e diferenciar numericamente qual material apresenta 

melhor velocidade média de separação petróleo-água, propõe-se o uso de um 

índice de velocidade (IV) que basicamente consiste na área sob a curva de 

separação de cada desemulsificante. Quanto maior a área sob a curva, mais 

veloz é o produto.  
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Figura 5.20 – Curva de separação de três agentes desemulsificantes ilustrando o conceito de índice de 

velocidade. 
 

 

 O cálculo do IV consiste basicamente na integração numérica via 

trapézios das curvas de velocidade obtidas. A expressão matemática esta 

descrita na Equação 5.8. 

 
 
 

             

   

   

             

 

(Eq. 5.8) 
 

Onde:  
 

i:  Medições realizadas durante o “bottle test”  

Wi:  Volume de água separada na medição i 

ti:  Tempo decorrido durante a medição i 
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 Os resultados finais para o teste de garrafa de todos os produtos 

sintetizados encontram-se na Tabela 5.9. Escolheu-se a dosagem de 850 ppm 

de acordo com as curvas de dosificação realizadas com o produto EXP 1. O 

objetivo foi realizar o teste de desempenho de todos os materiais em um nível de 

dosagem que permita comparar a performance entre os produtos.  

 
Tabela 5.9 - Avaliação da qualidade de água separada, da interface e BS&W na fase óleo após 

tratamento com todos os materiais sintetizados a 850 ppm. 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos de “bottle test” o produto que 

apresentou melhor desempenho foi o EXP 4, cujo índice de velocidade foi o 

maior entre todos e os níveis de emulsão residual (BS) consideravelmente 

baixos. Vale ressaltar que os materiais que obtiveram os menores níveis de 

conversão de resina epóxi, EXP 2 e EXP 3, foram também os que tiveram a pior 

performance no ensaio. Os produtos gelificados não mostraram bons resultados 

de desemulsificação também.  

 

 

 

Produto 
Qualidade 

Água 

Qualidade 

Interface 
   

Interface (%) Composto (%) 

W1 W2 BS W1 W2 BS 

EXP-06 Boa Ruim 765 0,4 0,8 0,4 26,0 26,0 0,0 

EXP-08 Boa Regular 1130 15,0 18,0 3,0 5,2 8,0 2,8 

EXP-02 Boa Ruim 147.5 15,0 16,0 1,0 36,0 36,0 0,0 

EXP-05 Boa Regular 755 34,0 36,0 2,0 24,0 24,0 0,0 

EXP-09 Boa Ruim 405 10,0 12,0 2,0 36,0 36,0 0,0 

EXP-04 Boa Boa 2475 0,0 1,6 1,6 1,2 2,2 1,0 

EXP-03 Boa Ruim 190 11,0 12,0 1,0 44,0 44,0 0,0 

EXP-11 Boa Regular 572.5 12,0 14,0 2,0 26,0 28,0 2,0 

EXP-01 Boa Regular 1400 11,0 15,0 4,0 4,4 8,0 3,6 

EXP-07 Boa Ruim 572.5 0,4 0,8 0,4 28,0 30,0 2,0 

EXP-10 Boa Regular 1260 0,6 2,0 1,4 8,0 12,0 4,0 

EXP-04 OX Boa Ruim 290 7,0 8,0 1,0 26,0 30,0 4,0 
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5.8 – Análise dos resultados do planejamento experimental 

 

 A análise dos resultados do delineamento fatorial fracionado foi 

executada usando o software estatístico JMP® para avaliação dos efeitos 

estatisticamente significativos, modelagem empírica e avaliação do erro do 

modelo.  

 
 Escolheram-se as variáveis de resposta para o delineamento, aquelas 

que estão intrinsecamente relacionadas à efetividade da reação e à distribuição 

de peso molecular dos produtos obtidos. Na Tabela 5.10 encontram-se os dados 

compilados entre as variáveis independentes e as de resposta para cada 

produto. 

 

Tabela 5.10 – Variáveis não codificadas e respostas obtidas para análise no JMP
®
 

 

 

 

  

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 

Nome 

do 

produto 

Tempe

-ratura  

(OC) 

Taxa de 

Agitação 

(rpm) 

KOH 

(%) 

Taxa de 

adição de 

epoxy 

(mL/min) 

Tempo 

de 

digestão 

(min) 

Massa de 

Epoxi (g) 

Conversão

(%) 

<Mn> 

(g/mol) 

<Mw> 

(g/mol) 

EXP 6 130 600 0,1 2 60 185 85,0 2.800 15.900 

EXP 8 110 300 0,35 6 60 185 87,0 2.900 14.400 

EXP 2 110 300 0,1 2 90 277,5 42,0 1.200 5.500 

EXP 5 130 300 0,35 2 60 277,5 100,0 3.100 203.400 

EXP 9 130 300 0,1 6 90 185 74,0 2.300 9.900 

EXP 4 110 600 0,35 2 90 185 98,0 3.500 27.700 

EXP 3 110 600 0,1 6 60 277,5 34,0 1.100 3.800 

EXP 11 130 600 0,35 6 90 277,5 100,0 3.400 262.800 

EXP 1 120 450 0,225 4 75 231,25 94,0 3.500 21.700 

EXP 7 120 450 0,225 4 75 231,25 95,0 3.500 31.500 

EXP 10 120 450 0,225 4 75 231,25 94,0 3.400 28.500 
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 O efeito das variáveis e suas interações sobre as respostas selecionadas 

foram calculados usando o programa JMP®. O modelo estatístico para o 

planejamento fatorial     
     

para cada uma das respostas Y1, Y2 e Y3 é dado 

pelas equações a seguir: 

 

                     

                                         

(Eq. 5.9) 
 

                      

                                         

(Eq. 5.10) 

 

                        

                                          

(Eq. 5.11) 
 

 Onde   ,    e    representam os coeficientes do modelo estatístico e X1, 

X2, X3, X4, X5 e X6 representam as variáveis do delineamento experimental. 

 

 Na Tabela 5.11 estão apresentados os resultados da estimativa de cada 

um dos efeitos e os coeficientes calculados. Para cada modelo encontrado, se 

obtêm o valor correspondente do coeficiente de correlação (R2) do ajuste. O 

intervalo de confiança definido pelo programa é de 95%, o que significa que se 

p-value é inferior a 0,05 o efeito em questão é significativo no intervalo de 

confiança em questão. 
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Tabela 5.11 – Estimativa dos Efeitos e Coeficientes dos modelos para as variáveis estudadas 

 

 Y1 Y2 Y3 

 Conversão (%) <Mn> (g/mol) <Mw> (g/mol) 

 Efeito Coeficiente1 p-value Efeito Coeficiente1 p-value Efeito Coeficiente1 p-value 

Intercepto  82,1 0,0000  2790,9 0,0000  56827,3 0,0000 

X1 24,5 12,25 0,0948 725 362,5 0,2870 110150 55075 0,0210 

X2 3,5 1,75 0,7531 325 162,5 0,6032 19250 9625 0,4927 

X3 37,5 18,75 0,0345 1375 687,5 0,0917 118300 59150 0,0173 

X4 7,5 -3,75 0,5138 -225 -112,5 0,7154 9600 4800 0,7236 

X5 2,0 1,0 0,8565 125 62,5 0,8381 17100 8550 0,5387 

X6 -17,0 -8,5 0,1928 -675 -337,5 0,3154 101900 50950 0,0258 

R2 0,88 0,76 0,95 

 

1 : coeficientes para variáveis codificadas entre  -1 e +1 

 

 De acordo com os resultados obtidos, nota-se que o efeito de X3 referente 

à concentração de catalisador com respeito à conversão, possui grande 

significância assim como o efeito de X1 que apesar de possuir p-value superior a 

0,05 detém relativa significância comparado com as outras variáveis. 

 

 Os efeitos dos fatores com respeito ao peso molecular médio numérico 

não apresentaram grande significância sendo o efeito de X3 o mais impactante, 

ainda assim com p-value superior a 0,05. 

 

 Com relação à resposta Y3 referente ao peso molecular médio ponderal, 

houve significância elevada para os efeitos X1, X3 e X6 sendo temperatura, 

concentração de catalisador e proporção molar entre resina epóxi e polialquileno 

glicol respectivamente. 
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 Para os modelos empíricos obtidos, foi realizado um estudo de análise de 

variância e lack of fit (falta de ajuste) disponíveis no software JMP®. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 5.12. Pela análise de variância é 

avaliado se os efeitos principais dos fatores e os efeitos das interações são de 

fato significativos. Para que as conclusões estabelecidas pela análise de 

variância sejam consideradas validas é necessário que os termos do erro sejam 

considerados independentes, normalmente distribuídos, com a mesma variância 

em cada tratamento (WERKEMA, 1996). 

 

Tabela 5.12 – Análise de Variância para as respostas Y1, Y2 e Y3 

 

 Y1 Y2 Y3 

 Conversão (%) <Mn> (g/mol) <Mw> (g/mol) 

 SS MS F p-value SS MS F p-value SS MS F p-value 

Modelo 4744 677,7 3,285 0,1784 6098750 871250 1,388 0,4306 7,489.108 1,07.1010 8,763 0,0510 

Erro 
Total 

618,9 206,3   1890340 630114   3,663.109 1,22.109   

C. total 5362,9    7989090    7,856.108    

 

SS : Soma dos Quadrados 

MS: Média Quadrática 

F: Razão F 

 

 C. total (corrected total) refere-se à soma quadrática total dos resíduos 

removendo-se todos os efeitos da regressão com exceção do intercepto. 

Portanto ajusta-se somente à grande média. Este componente possui 10 graus 

de liberdade que corresponde ao total de observações menos um.  

  

 O componente Erro Total da analise de variância é a soma quadrática dos 

resíduos após ajuste do modelo completo. O número de graus de liberdade 

corresponde a três. 
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 Para o componente Modelo, este corresponde à soma dos quadrados dos 

resíduos devido aos efeitos da regressão medindo a contribuição na variação 

total destes efeitos. O número de graus de liberdade corresponde a sete. 

 

 Pelos resultados obtidos, o modelo obtido para Y3 apresenta elevada 

significância ao redor de 95% de confiança, seguido pelo modelo Y1 que explica 

o fenômeno com 82.2% de confiança e Y2 que apresenta o menor nível de 

significância com apenas 57% de confiança. Basicamente o modelo Y3 é muito 

mais significante que simplesmente o valor da média pura obtida entre os 

resultados.  

 

 Os resultados são condizentes com os valores de R2 obtidos na tabela 

5.12 que também seguem nesta ordem. 

 

 A diferença entre o erro total do modelo ajustado e o erro puro, é 

chamado de lack of fit. Basicamente representam outros temos que poderiam 

ser adicionados no modelo, mas não foram.Os resultados dessa análise estão 

apresentados na Tabela 5.13. 

  

Tabela 5.13- Lack of fit para as respostas Y1, Y2 e Y3 

 

 Y1 Y2 Y3 

 Conversão (%) <Mn> (g/mol) <Mw> (g/mol) 

 SS MS F p-value SS MS F p-value SS MS F p-value 

Lack of 

Fit 
618,24 618,2 1854 0,0005 

183674,

2 

188367

4 
565,1 0,0018 3,612.109 3,6127.109 

143

,28 
0,0069 

Erro Puro 0,67 0,333   6666,7 3333   5,042.107 2,5213.107   

Erro 

Total 
618,9    1890340    3,663.109    

 

 O lack of fit consiste na diferença entre o erro total do modelo e o erro 

puro. Com base nisso, possui grau de liberdade igual a um. 
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 O Erro puro consiste basicamente na variação estimada para as réplicas 

exatas. Este tipo de erro basicamente independe se o ajuste do modelo é 

adequado ou não.  Neste caso o erro puro foi estimado a partir da tréplica 

realizadas  no ponto central do delineamento e possui grau de liberdade igual a 

dois. 

 

 Com base na análise de lack of fit realizada deve-se concluir que este é 

significante e que existem termos que poderiam contribuir para um melhor ajuste 

do modelo. A contribuição do erro puro foi consideravelmente baixa, sendo 

respectivamente ao redor de 0,1% , 0,35%  e 1,37% do erro total para as 

respostas Y1, Y2 e Y3. Um baixo valor de erro puro basicamente significa que os 

ensaios realizados apresentaram uma boa reprodutibilidade tanto do ponto de 

vista de síntese dos materiais quanto na parte analítica de caracterização.  

 

 Para cada resposta estudada foi realizado um gráfico em ordem 

crescente de magnitude dos efeitos para ilustrar os fatores mais impactantes nas 

respostas Y1, Y2 e Y3 respectivamente nas Figuras 5.21 , 5.22 e 5.23. 

 

 

Figura 5.21 – Gráfico em ordem crescente de intensidade dos efeitos para a variável Y1 

 

 Para a resposta conversão (Y1) observa-se que as variáveis teor de 

catalisador (X3) e temperatura (X1) apresentaram o maior efeito positivo com um 
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X5 

Efeito 

Y1 (%) 
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elevado grau de significância estatística. A variável X6 que representa a 

proporção molar entre resina epóxi e polialquileno glicol apresentou efeito 

negativo ainda que não tenha grande nível de significância. As outras variáveis 

apresentaram magnitude de efeito e significância estatística bastante inferior.   

 

 Essas conclusões são coerentes com o que se encontra na literatura que 

relatam a importância relativa entre essas variáveis tendo a concentração de 

catalisador como o fator mais relevante para aumento da conversão.    

 

 

e 

 
Figura 5.22– Gráfico em ordem crescente de intensidade dos efeitos para a variável Y2 

  

 Para a resposta peso molecular numérico médio (Y2) observa-se que as 

variáveis teor de catalisador (X3) e temperatura (X1) apresentaram o maior efeito 

positivo, entretanto com um grau de significância estatística não muito elevado. 

A variável X6 que representa a proporção molar entre resina epóxi e 

polialquileno glicol apresentou efeito negativo junto com a variável X4 taxa de 

adição de resina epóxi, ainda que não tenham grande nível de significância. As 

outras variáveis e interações apresentaram magnitude de efeito e significância 

estatística inferiores.   
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Figura 5.23 – Gráfico em ordem crescente de intensidade dos efeitos para a variável Y3 

 

 Para a resposta peso molecular ponderal médio (Y3) observa-se que as 

variáveis teor de catalisador (X3), temperatura (X1) e proporção molar entre 

resina epóxi e polialquileno glicol (X6) apresentaram respectivamente os maiores 

efeitos positivos em grau de magnitude similar e com elevada relevância 

estatística. Todos os outros fatores contribuem positivamente para incremento 

de <Mw> ainda que em significância e relevância menores. 

 

 Os materiais que sofreram reticulação, EXP5 e EXP 11 foram os que 

apresentaram <Mw> muito superior aos outros produtos estudados apesar de 

<Mn> ser relativamente similar. Por conta disso a polidispersividade desses 

materiais foi muito superior.  

 

 De acordo com dados de produção real de produtos similares, os 

resultados são coerentes, já que processos de reticulação são relatados quando 

ocorrem em situações em que temperatura, concentração de catalisador e 

proporção molar de resina epóxi com respeito ao polialquileno glicol são 

superiores aos valores de produção convencionais.  
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5.9 – Análise de Correlação entre as Variáveis de Resposta 

Encontradas. 

 

 Para se averiguar se existe alguma correlação entre as variáveis de 

respostas obtidas, de características físico químicas do material experimental 

produzido tal como viscosidade e teor de sólidos e variáveis de performance do 

ponto de vista de desemulsificação como IV e BS com os parâmetros intrínsecos 

do polímero, como taxa de conversão, <Mn>,<Mw> e Pd realizou-se uma 

regressão linear multivariada utilizando a ferramenta scatterplot matrix. 

 

 Com esta ferramenta Scatterplot Matrix pode-se visualizar se existem 

dependências entre múltiplas variáveis simultaneamente. Basicamente trata-se 

de vários gráficos bivariados Y=f(x) feitos ao mesmo tempo com os valores de 

correlação linear R2 apresentados em todas as relações conforme Figura 5.24. 

 

Figura 5.24 – Scatterplot Matrix para as variáveis de resposta encontradas 

 Os valores de R2 obtidos para as relações entre as 10 variáveis 

estudadas encontram-se na Tabela 5.14. 
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Tabela 5.14 – Valores de correlação linear entre todas as variáveis de respostas encontradas 

 

 Viscosidade 
Epóxi 

Residual 
Conversão <Mn> <Mw> Pd 

BS 

Interface 

BS 

Composto 
IV 

Teor 

de 

Sólidos 

Viscosidade 1,00 -0,36 0,54 0,46 0,93 0,92 -0,01 0,14 -0,02 0,19 

Epóxi 

Residual 
-0,36 1,00 -0,97 -0,96 -0,26 -0,22 -0,26 -0,52 -0,59 -0,33 

Conversão 0,54 -0,97 1,00 0,98 0,46 0,43 0,31 0,50 0,59 0,25 

<Mn> 0,46 -0,96 0,98 1,00 0,35 0,31 0,31 0,62 0,65 0,27 

<Mw> 0,93 -0,26 0,46 0,35 1,00 1,00 0,13 -0,02 -0,10 0,00 

Pd 0,92 -0,22 0,43 0,31 1,00 1,00 0,12 -0,06 -0,13 -0,02 

BS 

Interface 
-0,01 -0,26 0,31 0,31 0,13 0,12 1,00 0,50 0,35 -0,58 

BS 

Composto 
0,14 -0,52 0,50 0,62 -0,02 -0,06 0,50 1,00 0,43 -0,13 

IV -0,02 -0,59 0,59 0,65 -0,10 -0,13 0,35 0,43 1,00 0,14 

Teor de 

Sólidos 
0,19 -0,33 0,25 0,27 0,00 -0,02 -0,58 -0,13 0,14 1,00 

 

 A viscosidade apresentou forte correlação positiva com <Mw> e 

conseqüentemente com a polidispersividade. Isso mostra que para os materiais 

que apresentaram ainda que pequena formação de compostos de elevado peso 

molecular superior a <Mn> durante a polimerização, apresentaram ganhos 

expressivos de viscosidade. A correlação com <Mn> não foi tão relevante já que 

muitos dos produtos apresentaram <Mn> similares entre si. 

 

 O teor de epóxi residual obtido pelo método de titulação apresentou forte 

correlação negativa com a conversão e <Mn> como era esperado. Produtos na 

qual a conversão de resina epóxi foi maior apresentaram menores níveis de 

epóxi residual. 
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 Com respeito às variáveis de performance de desemulsificação 

primeiramente considerando BS interface que representa o teor de emulsão 

residual presente na interface petróleo-água não foi possível identificar nenhuma 

correlação estatística apreciável com os dados gerados. As variáveis BS 

composto que representa o teor de emulsão residual presente na fase óleo e IV 

índice de velocidade que representa a velocidade de quebra de emulsão, 

apresentaram níveis de correlação similares entre si quando comparado com as 

outras variáveis. Apesar da correlação não ser forte estatisticamente, existe uma 

tendência positiva entre BS composto e IV com respeito à conversão e <Mn>. 

 

 A variável teor de sólidos finais não apresentou correlação apreciável com 

as outras variáveis em questão. 

 

 



Capítulo 6 – Conclusão e Recomendações 
 

 O presente estudo baseou-se na síntese de alguns adutos entre resinas 

epóxi e polialquileno glicóis com base em um planejamento de experimentos 

fatorial fracionado. Foi possível comprovar os efeitos mais significativos das 

seguintes variáveis independentes: teor de catalisador (KOH), temperatura e 

relação molar entre resina epóxi e polialquileno glicol como as mais influentes na 

distribuição de peso molecular final e taxa de conversão.  

 

 Com relevância estatística para os intervalos estudados, quanto maior o 

nível de KOH, maior a conversão e o peso molecular ponderal médio final. A 

temperatura também contribui positivamente para maior a conversão e o peso 

molecular ponderal médio final enquanto uma maior relação molar entre resina 

epóxi e polialquileno glicol contribui negativamente para a conversão e 

positivamente para o peso molecular ponderal médio. 

 

 Os modelos estatísticos empíricos produzidos são um bom indicativo para 

quantificar a importância dos fatores principais com relação às respostas 

estudas, entretanto por se tratar de um delineamento fatorial de mínima 

resolução existem erros associados à aderência do modelo nos dados 

experimentais tais como o lack of fit. Esse tipo de erro pode ser 

consideravelmente mais impactante que o erro puro devido à reprodutibilidade 

dos ensaios realizados. 

 

Os produtos experimentais que apresentaram reticulação durante o 

processo de reação química tiveram massa molar ponderal média e 

polidispersividade muito mais elevadas que para os outros materiais que 

continuaram dispersos em fase liquida.  
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As análises de espectrofotometria de infravermelho indicaram que a 

maioria dos produtos sintetizados apresentaram espectros muito similares entre 

si com presença dos picos de hidroxilas (~ 3500 cm-1) sendo este o grupo 

funcional proveniente do polialquileno glicol não reagido ou por conta da 

hidroxila secundária proveniente da resina epóxi já presente nos adutos 

formados.   

 

 Comparando-se um material que apresentou oxidação durante o 

processo de síntese e outro que ficou em ambiente inerte, com exatamente as 

mesmas variáveis independentes fixas, observou-se que a distribuição de peso 

molecular não apresentou alteração, entretanto a conversão para o produto 

oxidado foi relativamente menor. Do ponto de vista de desempenho de 

desemulsificação, o índice de velocidade foi consideravelmente inferior para o 

produto oxidado. 

 

As análises de cromatografia de permeação em gel e ressonância 

magnética nuclear demonstraram que uma fração considerável de polialquileno 

glicol não reagiu com as resinas epóxi ou com os adutos já formados ficando 

livre nos produtos.  

 

 Os ensaios de performance com respeito a desemulsificação em petróleo 

foram realizados para todos os produtos sintetizados. Pode-se observar uma 

fraca correlação estatística linear positiva entre emulsão residual na fase óleo e 

velocidade de separação petróleo-água e entre conversão e peso molecular 

numérico médio. 

 

 O presente estudo contribui para elucidar os parâmetros que devem ser 

monitorados com precisão durante a reação para evitar a gelificação do produto 

final desejado. Além disso, uma alteração nas variáveis, teor de catalisador, 

relação molar polialquileno glicol e resina epóxi e temperatura podem levar a 
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formação de compostos que não possuem boa atuação como desemulsificante 

de petróleo podendo gerar problemas de desempenho em campo. 

 

 Recomenda-se para os posteriores trabalhos a realização de modelagem 

mecanística do fenômeno e novos experimentos de síntese e caracterização 

analítica que permitam explicar melhor as condições de formação de gel durante 

as reações.  
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