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RESUMO

Polímeros híbridos são caracterizados por conter numa mesma partícula dois tipos

diferentes de polímero, normalmente incompatíveis e ligados por ligações

covalentes. Neste trabalho, a síntese de um polímero híbrido acrílico-alquídico pelo

processo de miniemulsão foi investigada. Com o objetivo de compreender como

diferentes variáveis na fórmula afetam as características físico-químicas finais do

látex, um planejamento experimental foi desenhado com o auxílio do software DX9 e

os resultados analisados por modelos empíricos de superfície de resposta. Os

fatores variados (variáveis independentes) foram: quantidade de co-estabilizante,

surfactante e iniciador. Cada um dos fatores contribuiu para a alteração de pelo

menos uma característica avaliada, e a sinergia entre eles afeta diretamente o teor

de RDG, resposta indicativa do grau de grafitização entre as espécies. O co-

estabilizante contribuiu para o aumento do diâmetro médio de gotas e da

polidispersidade de tamanho de partículas, enquanto reduziu a dureza do filme. A

concentração de surfactante alterou o número de partículas por litro, reduzindo o

diâmetro médio de partículas e aumentando a polidispersidade. O iniciador

aumentou a conversão monomérica. Todas as dispersões de polímero híbrido

produzidas apresentaram redução do tamanho médio de gotas para partículas,

indicando evidência de nucleação secundária. As avaliações por microscopia

eletrônica de transmissão (TEM) e microscopia de força atômica (AFM) mostraram

que a morfologia obtida é do tipo núcleo-casca.

Palavras chave: Dispersão polimérica. Híbrido acrílico-alquídico. Miniemulsão.

Desenho de experimento. Nucleação secundária. Núcleo-casca.



ABSTRACT

Hybrid polymers are defined by the presence of two or more different kinds of

polymers in the same particle, typically incompatible and linked by covalent bonds. In

this work, the synthesis of an alkyd-acrylic hybrid polymer produced by miniemulsion

polymerization has been investigated. With the goal of understanding how different

variables in the recipe affect the final characteristics of the latex, a design of

experiment was planned using DX9 software and the results were analyzed by

response surface methodology. The factors studied (independent variables) were:

amount of co-stabilizer, surfactant and initiator. Each of these factors contributed to

change at least one of the evaluated characteristics, and the synergy between them

directly affects the RDG content, response of the polymer degree of grafting. Co-

stabilizer contributed to increase the average droplets diameter and polydispersity of

particle size, while reducing the film hardness. The amount of surfactant changed the

number of particles, reducing the average particle size and increasing polydispersity.

Initiator increased the monomer conversion. All hybrids dispersions presented a

decrease in the droplet size to particle size, indicating evidence of secondary

nucleation. Core-shell morphology was observed through transmission electron

microscopy (TEM) and atomic force microscopy (AFM).

Key words: Polymer dispersion. Alkyd-Acrylic Hybrid. Miniemulsion. Design of

experiment . Secondary nucleation. Core-shell.
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1. INTRODUÇÃO

Resinas alquídicas são poliésteres produzidos pela reação de policondensação

entre um poliácido, um poliálcool e um óleo (ou ácido graxo) secante (contendo

ligações duplas nas cadeias de ácido graxo). Tais resinas são muito usadas na

fabricação de esmaltes, tradicionalmente as não-aquosas (em base de solventes

orgânicos), e tem como característica a versatilidade de propriedades (tais como

dureza do acabamento, brilho, velocidade de secagem), dependendo dos tipos e

proporções das matérias primas utilizadas. No entanto, no atual cenário de

preocupações ambientais para a redução de emissão de compostos orgânicos

voláteis, há um esforço no desenvolvimento de tintas a base de água como meio

dispersante, tais como as dispersões acrílicas.

Neste sentido, a combinação de resinas alquídicas com as dispersões acrílicas na

forma de polímeros híbridos, com formulação em base de água como meio

dispersante, apresentam aplicação em produtos comerciais tais como esmaltes à

base de água para revestimento de madeiras e metais. Tais polímeros híbridos

agregam em um único produto as vantagens encontradas em cada tipo individual de

polímero, como a secagem rápida e durabilidade das dispersões acrílicas e alto

brilho, cura oxidativa e boa penetração no substrato das resinas alquídicas.

A simples blenda desses dois produtos não resulta num produto ideal, pois a resina

alquídica é insolúvel na dispersão acrílica, resultando num produto com baixa

estabilidade e perda de brilho.

O desafio deste trabalho é conseguir grafitizar na estrutura da resina alquídica

cadeias acrílicas por adição direta nas duplas ligações existentes na cadeia do ácido

graxo e nos monômeros acrílicos utilizados, promovendo a compatibilidade entre os

sistemas por meio de ligações químicas irreversíveis.

O processo de polimerização em miniemulsão é particularmente interessante e

apropriado para esta finalidade, pois permite incorporar nas partículas de dispersões

poliméricas materiais altamente hidrofóbicos, garantindo a estabilidade do sistema.

A fim de determinar as melhores condições do processo de polimerização em

miniemulsão do polímero híbrido e obter as características ideiais para aplicação do

produto comercialmente, no presente trabalho foram avaliadas variações da

quantidade de co-estabilizante, surfactante e iniciador.
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1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho de mestrado foi o de estudar experimentalmente o

processo de polimerização em miniemulsão para a produção de polímero híbrido

acrílico-alquídico, para o melhor entendimento de como as variáveis de processo

afetam as características de qualidade do polímero produzido.

1.2 Estrutura da dissertação

A presente dissertação está assim estruturada. No Capítulo 2 apresenta-se uma

revisão bibliográfica dos tópicos relacionados ao tema do presente trabalho. No

Capítulo 3 apresentam-se os materiais utilizados, a metodologia dos ensaios

experimentais e a descrição das técnicas analíticas empregadas. No Capítulo 4 são

apresentados os resultados obtidos, e sua interpretação e discussão. Finalmente, no

Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho e recomendações para

trabalhos futuros neste tema.



15

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste Capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica dos tópicos de interesse para

o desenvolvimento do trabalho, visando proporcionar ao leitor uma visão dos

aspectos envolvidos na produção de resinas alquídicas e resinas acrílicas, bem

como uma análise da literatura científica sobre os estudos envolvendo a síntese de

polímeros híbridos acrílico-alquídicos. Também são apresentadas informações

relevantes sobre o processo de polimerização em miniemulsão, processo que foi

empregado no presente trabalho, para a síntese do polímero híbrido.

2.1. Tintas

Se prestarmos atenção aos objetos à nossa volta, percebemos que as tintas estão

presentes frequentemente no nosso dia-a-dia, revestindo as paredes das casas,

colorindo eletretrodomésticos, tingindo roupas e pintando carros. Mas, ela também

está onde não percebemos com clareza, como dentro das latas de refrigentes e nos

componentes de equipamentos eletrônicos. Essa diversidade de aplicações torna e

ciência e tecnologia de tintas uma área promissora, oferecendo muitas

oportunidades de desenvolvimentos para aumento da durabilidade do revestimento,

resistência à corrosão do material pintado, economia de combustível para meios de

transporte e etc.

Desde a antiguidade as tintas naturais já eram utilizadas, como são os casos de

desenhos e manuscritos feitos em cavernas e ruínas por antigas civilizoções, por

motivo puramente decorativo ou funcional, como deixar recado para outras tribos.

A palavra “tinta” descreve um material, geralmente líquido, que após aplicação ao

substrato passa por um processo de secagem, resultando em um filme contínuo,

com o objetivo de proteger o material contra corrosão, calor, umidade, por exemplo,

ou simplesmente decorativo.

No passado, as tintas não apresentavam composições muito variadas, limitando

suas aplicações. Somente a partir de 1930, com o desenvolvimento de síntese de

novos polímeros passou a ocorrer um aprimoramento técnico para a correta

utilização das tintas. Em 1965 iniciou-se uma nova etapa de mudanças, que tinha

como objetivo reduzir as emissões atmosféricas de compostos orgânicos voláteis

(COV). As tintas ocupavam o segundo lugar na lista das fontes responsáveis por
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emissão de poluentes do tipo COV, perdendo apenas para a gasolina utilizada nos

meios de transporte. Em julho de 1966 foi lançada a Rule 66 pela Los Angeles Air

Pollution Control District, que regulamentou as emissões de compostos orgânicos

voláteis, obrigando os fabricantes de tintas a criarem produtos com menor teor de

solventes. No Brasil, não existe regulamentação tão rígida quanto as aplicadas em

países da Europa e Estados Unidos, mas as grandes indústrias de tintas, regidas por

matrizes sediadas no exterior, preocupam-se em substituir os revestimentos à base

de solventes orgânicos por sistemas à base de água, principalmente na linha de

tintas decorativas para revestimentos arquitetônicos (Fazenda et al., 2009; Wicks et

al., 2007).

Basicamente, as tintas são compostas de quatro classes de materiais: (I) polímero;

(II) meio dispersante; (III) pigmentos e (IV) aditivos. O polímero é o material que

adere ao substrato e forma um filme contínuo. O meio dispersante, geralmente é o

ítem em maior quantidade nas tintas. Seu papel é dispersar todos os ítens presentes

na composição e dar fluidez à tinta para tornar possível sua aplicação ao substrato.

Durante a secagem do filme, o meio dispersante evapora, restando apenas os

demais componentes. Os pigmentos fornecem cor e opacidade à tinta. Os aditivos

contribuem para algumas propriedades serem atingidas. Modificadores reológicos,

estabilizantes, antiespumantes e bactericida são alguns exemplos de aditivos.

2.2. Esmaltes

Esmaltes são geralmente utilizados para revestir batentes, portas, janelas e móveis

de madeira. Tradicionalmente os esmaltes utilizam solventes orgânicos como meio

dispersante, por conter resina poliéster modificada com ácidos graxos, conhecida

como resina alquídica, em sua composição. Devido ao apelo ambiental para redução

das emissões de COV, recentemente passou-se a investir em formulações de

esmaltes a base de água, produzidos com dispersões acrílicas, e lentamente os a

base de solvente estão sendo substituídos pelos a base de água.

Quando comparado com os esmaltes à base de água, os esmaltes base solvente

são muito mais resistentes a água, aderem melhor em diversos substratos e

apresentam brilho muito superior, no entanto, eles secam mais lentamente,

amarelam com o tempo e possuem forte odor de solventes.



17

Como mencionado acima, os esmaltes a base de água, produzidos com dispersões

acrílicas, apresentam pouco brilho, fator associado principalmente a migração de

surfactante para a superfície do filme durante a secagem. Seus pontos fortes são a

ausência de amarelamento com o passar do tempo, facilidade de limpeza dos

equipamentos pelos consumidores, melhor resistência à geração de fissuras no filme

e baixa emissão de COV (Wicks et al., 2007).

A utilização de esmaltes base água vem ganhando espaço no mercado mundial,

mas para ultrapassar as vendas dos esmaltes a base de resina alquídica é

necessário grande investimento, principalmente das indústrias de tintas, no

desenvolvimento de sistemas base água e polímeros com características de

resistência, durabilidade e performance muito superior aos fornecidos atualmente.

2.3. Dispersão Acrílica

Atualmente existe um apelo ambiental muito grande para o desenvolvimento de

produtos que não utilizam solvente em sua composição, primeiro por serem de

origem de fontes não renováveis e segundo para redução da emissão de compostos

orgânicos voláteis (COV) no meio ambiente, sendo assim, o desenvolvimento de

polímeros dispersos em água é de grande interesse econômico.

As dispersões poliméricas, também denominadas látexes poliméricos, apresentam

grande diversidade de aplicações como, por exemplo, tintas, adesivos, cosméticos,

domissanitários, aditivos para construção civil e etc.

Os látexes são dispersões de partículas de polímeros em água estabilizadas por

surfactantes, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Dispersão polimérica.
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O processo de formação do polímero é conhecido como polimerização em emulsão,

onde a reação é iniciada por radicais livres e os monômeros devem ser previamente

emulsionados com o auxílio de substâncias surfactantes.

Outro aspecto importante é a baixa viscosidade dos látexes facilitando a

homogenização do sistema e o controle de temperatura durante seu processamento.

Para produzir um látex o sistema é composto de água como meio dispersante,

monômeros insaturados, iniciadores (geradores de radicais livres) e surfactantes do

tipo iônicos ou não iônicos.

O mecanismo da reação de polimerização em emulsão é muito complexo e a teoria

mais aceita que envolve essa técnica é a proposta por Harkins na década de 40,

desde então muitos estudos ainda estão sendo realizados. Devido a essa

complexidade, controlar esse tipo de reação é um tema muito discutido.

2.4. Resína Alquídica

As resinas alquídicas surgiram da necessidade da otimização da antiga tinta a óleo,

que apresentavam o inconveniente de secagem lenta, baixa resistência ao

intemperismo e amarelecimento.

A palavra alquídica origina-se do inglês Alkyd (alcohol e acid) e se refere a

poliésteres que são modificados por óleo e/ou ácidos graxos (Mraz et al., 1965).

O polímero que representa a resina alquídica é proveniente da reação de

condensação entre os grupos ácidos carboxílicos e álcoois, no mínimo bi-funcionais,

conhecida como reação de esterificação. Utiliza-se também no sistema, óleo ou

ácidos graxos que participam da reação e agregam ao poliéster a característica de

“secagem”, devido ao processo de oxidação das duplas ligações presentes na

cadeia do óleo com o oxigênio do ar, promovendo a ramificação do polímero e

aumentando a resistência e a dureza da tinta, afirma Fazenda et al (2009).

Está apresentado na Figura 2 o esquema da reação de esterificação para

polimerização da resina alquídica.
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Figura 2: Esquema de polimerização da resina alquídica.

Durante o processo de “secagem”, ou usualmente chamado de cura, as duplas

ligações presentes da cadeia de resina alquídica promovem com o oxigênio do ar a

formação de peróxidos, responsáveis pelas reticulações das cadeias, formando um

filme rígido, com boa aderência em diversos substratos e resistente a água.

Segundo Gorkum et al (2005) e Jones (2012) a formação de ligações cruzadas que

ocorre entre as cadeias do óleo pode ser representada conforme esquema

apresentado na Figura 3.

Figura 3: Formação de ligações cruzadas entre as cadeias de óleo presentes na estrutura da resina
alquídica. Adaptado de Gorkum (2005)
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2.5. Polímero Híbrido

Asua et al. (2002) afirma que com o intuito de desenvolver tintas a base de água que

agregam as propriedades daquelas feitas a base de resinas alquídicas, epoxi e

poliuretanos, os látexes híbridos têm sido muito estudados. A expectativa é que,

compatibilizando esse tipo de polímero a base de solvente com látex acrílico, as

propriedades sejam agregadas num único produto, elevando seu desempenho.

Segundo Guyot et al. (2007), estudos sobre híbridos legítimos começaram a ser

mencionados na literatura a partir do fim dos anos 90 e a principal aplicação do

produto é em tintas a base de água. Polímeros híbridos são caracterizados por

conter numa mesma partícula dois tipos diferentes de polímero, normalmente

incompatíveis e ligados por ligações covalentes. O principal interesse de produzir

este tipo de material é conseguir combinar as melhores qualidades de cada um.

2.5.1. Híbrido de polímero acrílico com resina alquídica (acrílico-alquídico)

As tintas a base de água são muito comuns atualmente, graças ao apelo ambiental e

facilidade de limpeza do produto e das ferramentas utilizadas para aplicação. As

tintas a base de solventes, feitas de resina alquídica, por exemplo, apresentam uma

característica não encontrada nas emulsões acrílicas, que é a capacidade de

reticulação do material na etapa da cura. Resinas alquídicas são utilizadas somente

para aplicações específicas, devido à superioridade em algumas propriedades, como

brilho e dureza (Guyot et al., 2007).

Nesse mesmo sentido, Asua et al. (2002) e Shoaf (2003) afirmam que a substituição

de polímeros a base de solvente por dispersões poliméricas tornou-se uma saída

imprescindível para as indústrias atualmente, devido a preocupações ambientais e

regulamentações governamentais.

O desenvolvimento de um polímero híbrido acrílico-alquídico (Figura 4), capaz de

agregar as características dos dois sistemas, tem sido estudado (Uschanov et al.,

2008).
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Figura 4: Cadeia polimérica do polímero híbrido acrílico-alquídico. Adaptado de Dziczkowski (2012).

Nabuurs et al. (1996) desenvolveram um híbrido pelo sistema de polimerização em

emulsão e observaram que a presença de resina alquídica no sistema diminui a taxa

de polimerização e a conversão monomérica, porém este fato pode ser ajustado

alterando a temperatura de reação, a composição da fase acrílica e a proporção

alquídica/acrílica. Para melhorar a homogenidade do sistema, a pré-emusão pode

ser submetida à alta rotação, por rotor estator, por exemplo, antes de ser iniciada a

polimerização, como realizado por Guyot et al., (2007).

Tsavalas et al. (2003), estudou o fenômeno de retardação causado pela presença da

resina alquídica e concluiu que dois fatores podem limitar a conversão, um regido

pela cinética e outro por um aspecto físico. Quando a fase acrílica é somente

composta por poli(metacrilato de metila) – PMMA, a temperatura de transição vítrea

(Tg) é superior a temperatura de reação, dificultando a conversão total do MMA,

porém este fato isolado não é suficiente para alterar tão drasticamente a cinética da

reação e outra teoria, ligada a aspecto físico, pode ser considerada. O mecanismo

físico propõe que a fase mais hidrofóbica do sistema, resina alquídica, permanece

concentrada no núcleo (core) da partícula, enquanto a menos hidrofóbica,

poliacrilato, forma a casca, conhecido como shell. O monômero acrílico contido no

núcleo movimenta-se lentamente limitando a conversão (Guyot et al., 2007).



22

Goikoetxea et al. (2012), entendem que para a principal aplicação dos látex

sintéticos é necessário que ocorra a formação de um filme de polímero sobre o

substrato. Para que isso ocorra, a Tg do polímero deve ser inferior a temperatura

ambiente no momento da aplicação, entretanto para manter uma boa rigidez do

filme, geralmente a temperatura de transição vítria é superior a temperatura

ambiente e se faz necessário a utilização de agentes coalescentes, que plastificam o

polímero e reduzem a temperatura mínima de formação de filme (TMFF). O

processo de secagem do filme ocorre em três etapas:

1. Evaporação da água e aproximação das partículas;

2. Deformação das partículas para preenchimento de todos os espaços vazios;

3. Difusão dos polímeros através da interface das partículas para formação da

película.

Está apresentado na Figura 5 o esquema de formação de filme para dispersões

poliméricas descrito por Keedie (2010).

Figura 5: Esquema do processo de formação de filme de dispersões poliméricas (Keedie, 2010).

Goikoetxea et al. (2012), também reporta a formação de três diferentes tipos de

morfologias possíveis para o látex de polímero híbrido acrílico-alquídico, que podem



23

estar relacionadas às frações de cadeias acrílicas pura, resina alquídica pura e do

polímero híbrido. Essas morfologias estão representadas na Figura 6.

Figura 6: Morfologia das partículas: a) alquídica no núcleo (core) e acrílica na casca (shell); b)
partícula hemisférica; c) acrílica no núcleo (core) e alquídica na casca (shell). (Goikoetxea, 2012)

As resinas alquídicas apresentam baixo valor de TMFF, porém após cura por auto-

oxidação as cadeias são reticuladas (por formação de ligações cruzadas) e o filme

torna-se rígido.

Metacrilatos são menos reativos que os acrilatos nas reações com as duplas

ligações da resina alquídica. O híbrido derivado da reação com o sistema de

iniciadores H2O2/FF7 (ácido 2-hidroxi-2-sulfinatoacético) produziu baixo teor de

grafitização, isso porque os radicais formados são muito hidrofílicos e para entrar

nas partículas eles reagem com os monômeros da fase aquosa e geram oligômeros

hidrofóbicos. Os radicais do tipo carbono centrados são menos eficientes que os de

oxigênio centrado decorrentes da abstração do hidrogênio (Goikoetxea et al., 2012).

Migração de fase na etapa de formação do filme é favorecida pela presença de

polímero de baixa massa molar, e esta espécie está em baixa concentração para

híbridos produzidos com resina alquídica hidrofóbica (Setal 293) e sistema de

iniciador de pós-polimerização TBHP/AsAc. Seu alto teor de grafitização e baixa

concentração de alquídica pura e acrílica pura, aliados com a morfologia core-shell

(alquídica-acrilica) evita a migração da resina alquídica.

Goikoetxea et al. (2012), concluem que a migração de fase leva a formação de

agregados ao invés de uma camada de filme uniforme e afim de evitar este evento, a

morfologia e estrutura do polímero deve ser dirigida para:

1. Baixa fração de resina alquídica livre;

2. Aumentar a compatibilidade entre os polímeros, elevando o teor de

grafitização;

a) b) c)
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3. Manter a maior parte da resina alquídica na parte interna da partícula (core).

Guyot et al. (2007) afirmam que geralmente esse tipo de material pode ser

preparado por duas rotas distintas. A primeira envolve o processo de miniemulsão,

onde a resina alquídica é dissolvida nos monômeros insaturados e essa solução é

posteriorme emulsionada com o auxílio de um sonificador ou rotor estator,

produzindo pequenas gotas. A segunda alternativa de síntese do polímero híbrido é

por polímerização em emulsão semeada, onde a resina alquídica é modificada para

ser usada como semente da reação. As duas alternativas envolvem o processo de

polimerização por adição via radical livre.

Wang et al. (1996) comparou o processo de polimerização em emulsão e

miniemulsão para preparação do híbrido. Foi utilizada a mesma composição e as

mesmas condições de processo, a não ser pela presença de poli(metacrilato de

metila) como co-estabilizante e o processo de sonificação aplicados a miniemulsão.

Assim como observado por Nabuurs et al. (1996), a taxa de polimerização diminui

com o aumento de resina alquídica na composição. O látex obtido pelo processo de

miniemulsão é bastante homogêneo e não foi observada coagulação durante a

polimerização, já o processo em emulsão apresentou instabilidade coloidal (Guyot et

al., 2007).

Além dos grupos de pesquisas que têm estudado a síntese e a caracterização dos

polímeros híbridos acrílico-alquídico, empresas privadas também estão publicando

patentes de produtos com potencial viabilidade comercial. (US6160049, 2000;

US0160551, 2010; US6369135 B1, 2002; e US8288468 B2, 2012).

2.6. Polimerização em emulsão

O processo mais usual para produzir dispersões poliméricas é a polimerização por

emulsão convencional, onde os monômeros são dispersos em uma solução aquosa

contendo surfactante, geralmente aniônico e/ou não iônico, em concentração acima

de sua concentração micelar crítica (CMC). A reação é uma polimerização por

adição que se inicia na fase aquosa com o auxílio de um iniciador solúvel em água e

gerador de radicais livres por decomposição térmica ou oxido-redução. Com o

crescimento do oligômero na fase aquosa, este radical torna-se muito hidrofóbico e

migra para uma micela entumecida de monômero, formando uma partícula de

polímero, dando sequência ao crescimento da cadeia polimérica. As gotas de
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monômero estabilizadas por tensoativos servem de reservatório e repõe monômero

para a fase aquosa e para as partículas. As gotas são relativamente grandes (1 – 10

μm) quando comparadas as micelas (10 – 20 nm) e devido à maior área de contato,

os radicais, consequentemente, nuclearão as partículas (Asua, 2002).

A polimerização em emulsão ocorre em meio heterogêneo, na maioria das vezes

composto por água como meio de dispersão, monômero, surfactante e iniciador. A

água apresenta as vantagens de ser boa condutora térmica e permitir a solubilização

de sais, além das motivações econômicas. As vantagens da utilização da água são

ainda mais acentuadas quando o polímero é aplicado diretamente na forma de látex,

como é o caso de tintas, vernizes e adesivos.

O monômero é uma substância orgânica, de cadeia insaturada e com baixa

solubilidade em água. Desta forma, quando se misturam água e monômero, o

sistema se separa em duas fases: aquosa e orgânica.

O surfactante, também chamado de tensoativo ou emulsionante, é utilizado para

promover a estabilidade coloidal às partículas de polímero. O surfatante é composto

por uma longa cadeia de natureza hidrofóbica com uma extremidade hidrofílica.

Quando começamos a adicionar esta espécie na água, as moléculas de tensoativos,

também pouco solúveis no meio aquoso, passam a se organizar na interface líquido-

ar, voltando a cauda hidrofóbica para o ar e a cabeça hidrofílica para a água. A partir

de uma determinada concentração, conhecida como concentração micelar crítica

(CMC), as cadeias de tensoativo passam a se auto-associar formando micelas.

Nestas micelas os grupos hidrofílicos se orientam em direção à fase aquosa e os

grupos hidrofóbicos ficam direcionados para dentro.

Quando o sistema se encontra acima da CMC, a solubilidade aparente do

monômero aumenta, já que este é parcialmente absorvido pela região hidrofóbica

das micelas.

Normalmente os iniciadores utilizados nas reações de polimerização em emulsão

são solúveis na fase aquosa. A formação de radicais pode ocorrer pelo processo de

decomposição térmica ou por oxido-redução da espécie. O tempo de meia-vida dos

iniciadores varia de acordo com a temperatura do sistema.

A teoria de Smith e Ewart. (1948) apresenta a polimerização em emulsão dividida

em três intervalos:

· Intervalo 1 – Nucleação da partícula: Fase caracterizada quando o radical

formado na fase aquosa cresce por propagação e migra para a micela, formando as
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partículas que crescerão ao decorrer da polimerização. A nucleação micelar é

predominando devido à grande área superficial das micelas, já a nucleação das

gotas de monômero é desconsiderada pela pequena área superficial. Esse intervalo

termina quando não há mais micelas no sistema, usualmente quando 2 a 10% dos

monômeros foram convertidos em polímeros.

· Intervalo 2 – Crescimento das partículas: Nesta fase o número de partículas já

está definido e ocorre a difusão do monômero das gotas, através da fase aquosa,

para as partículas de polímero, onde ocorre a polimerização. Este intervalo termina

quando desaparecem todas as gotas de monômero.

· Intervalo 3 – Esgotamento do monômero: Fase caracterizada pela ausência

das gotas de monômeros e termina com a total conversão do restante do monômero

contido nas partículas.

Gilbert (1995) demonstra os intervalos descritos conforme Figura 7.
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Figura 7: Os três intervalos da polimerização em emulsão (Gilbert, 1995)

.

2.7. Polimerização em miniemulsão

A miniemulsão é a alternativa de processo mais viável para produção de polímeros

híbridos, uma vez que a nucleação ocorre nas gotas e não há a necessidade da

difusão da resina alquídica presente nas gotas para a água, processo impossível de

ocorrer, uma vez que as resinas alquídicas são altamente hidrofóbicas (Asua, 2002).

O tamanho médio de partículas de uma miniemulsão varia de 50 a 500 nm e as

gotas usualmente são estabilizadas por tensoativo aniônico e um co-estabilizante

(Sudol e El-Aasser, 1997).
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O tensoativo atua na interface das gotas/partículas para evitar a coalescência, já os

co-estabilizantes são, na sua maioria, alcanos de cadeia longas, que funcionam

como soluto para os monômeros. Sua função é limitar a difusão de massa das gotas

menores para as gotas maiores, efeito que ocorre devido ao maior potencial químico

do monômero nas gotas menores, conhecido por degradação por difusão, ou efeito

“Ostwald ripenning”. (Sudol e El-Aasser, 1997).

A polimerização em miniemulsão é, basicamente, um processo derivado da

polimerização em suspensão, com a diferença que os tamanhos de gotas são

reduzidos por um sistema com alto cisalhamento, como sonificador, rotor estator ou

homogenizador de alta pressão. O sistema é basicamente composto por água,

monômeros, surfactantes, co-estabilizantes e iniciador do tipo geradores de radical

livre. Assim como a polimerização em emulsão, o mecamismo da miniemulsão

também é caracterizado por iniciação, propagação e terminação dos radicais.

(Sudol e El-Aasser, 1997).

A Figura 8 representa o mecanismo para polimerização em miniemulsão.

Figura 8: Mecanismo de polimerização por miniemulsão. Adaptado de Landfester (2009)

Segundo Sudol e El-Aasser (1997), na polimerização em miniemulsão, a distribuição

de tamanho de partículas final do látex é um reflexo direto da distribuição de

tamanho das gotas de monômeros iniciais.

Na prática, observa-se que o número final de partículas é frequentemente

ligeiramente maior que o número inicial de gotas. Isso ocorre porque além da

nucleação das gotas também é evidenciado nucleação micelar e nucleação

homogênea (fase aquosa).
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O processo de nucleação das gotas é favorecido devido à sua grande área

superficial, que favorece a entrada de radicais. Com o objetivo de evitar a nucleação

micelar, o ideal é utilizar, na fase contínua, concentrações de surfactantes abaixo da

CMC, porém essa quantidade pode não ser suficiente para promover a estabilização

das partículas de polímeros. Sudol e El-Aasser (1997) utilizam um tensiometro para

verificar a dosagem ideal de surfactante, garantindo sua localização na interface

água/gotas de monômeros.

2.7.1. Preparação da miniemulsão dos monômeros

A preparação da dispersão das gotas de monômero, em escala nanométrica, é

produzida com o auxílio de um surfactante para evitar coalescência das partículas,

um co-estabilizante para minimizar o efeito “Oswald ripening” e um equipamento

eficiente para máxima miniemulsificação e redução do tamanho das gotas (Asua,

2002).

Uma típica formulação inclui água, mistura de monômeros, surfactante, co-

estabilizante e sistema de iniciador. Todos os ítens são os mesmos utilizados em

polimerização em emulsão, com exceção do co-estabilizante, que tem a função de

reduzir o efeito Ostwald ripening. Hexadecano e Álcool cetílico são os co-

estabilizantes mais citados em publicações, porém esse tipo de produto permanace

na partícula de polímero podendo causar efeitos indesejados (Asua, 2002).

O uso de monômeros insolúveis em água, como (meta) acrilato de estearila ou

laurila tornou-se uma alternativa mais atrativa para este tipo de aplicação, resultando

em boa estabilidade da miniemulsão e trazendo benefícios para as aplicações finais

do produto, como aumento da resistência a água (Asua, 2002).

Além das matérias primas utilizadas na polimerização em emulsão, para o preparo

da miniemulsão inicialmente é necessário um equipamento capaz de gerar gotas

pequenas, na ordem de 0,01 a 0,5 μm. Também o uso de co-estabilizante é

essencial. Devido à grande área superficial das gotas, praticamente todo o

surfactante será adsorvido pela superfície e os radicais formados nuclearão

preferencialmente as gotas. Para que essa condição ocorra, deve haver

concentração baixa de surfactante em forma de micela, eliminando o processo de

nucleação micelar. Diferentemente da polimerização em emulsão, neste caso,
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teoricamente, o número e o tamanho de partículas já é definido antes do início da

reação (Guyot et al., 2007).

O co-estabilizante funciona como um soluto para o monômero, é uma espécie muito

insolúvel no meio aquoso e deve estar presente no sistema para evitar o efeito de

degradação por difusão “Ostwald ripening”. Este efeito ocorre porque devido à larga

distribuição do tamanho de gotas inicial os monômeros das gotas menores difundem

para as gotas maiores. Esse mecanismo reduz a energia interfacial do sistema e o

ganho entrópico é favorecido. Por definição, o co-estabilizante é tão insolúveis na

fase aquosa que não irá sofrer difusão, dessa forma, com a migração dos

monômeros a concentração do co-estabilizante aumenta dentro das gotas. O

aumento da energia livre associada a concentração do co-estabilizante equilibra a

liberação de energia pela difusão das gotas pequenas, até um momento onde o

efeito Ostwald ripening para de ocorrer. (Guyot et al., 2007).

Tradicionalmente o surfactante é dissolvido em água e a mistura de monômeros e

co-estabilizante é adicionado à solução sob agitação. O desafio desta etapa do

processo é trabalhar com um equipamento que tenha tecnologia e energia suficiente

para atingir o tamanho de gota desejado na escala de trabalho proposta (Asua,

2002)

Asua (2002) e López et al. (2008) afirmam que os equipamentos mais importantes

para preparação da miniemulsificação são:

· Rotor-estator: produz a emulsificação através da turbulência gerada. Quanto

maior a velocidade atingida e zona de turbulência, menor o tamanho das gotas

formadas;

· Sonificador: reduz o tamanho das gotas através da dissipação de ondas

ultrasônicas pelo fluído. A redução do tamanho das gotas está ligada ao tempo de

miniemulsificação e sua desvantagem é que somente uma pequena região ao redor

do sonificador é afetada pelas ondas de ultrasom.

· Homogenizador de alta-pressão: a dispersão é fortemente pressurizada e

forçada a fluir por um vão estreito em alta velocidade. A repetição deste ciclo reduz o

tamanho das gotas de monômeros.

O rotor estator têm sido modelo para os estudos de El-Jaby et al. (2007 e 2008)

sobre preparação de miniemulsão em escala industrial, pois dentre as opções

existentes, o rotor estator tem mostrado melhor desempenho para grandes escalas.
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2.7.2. Nucleação das partículas

O processo de nucleação das gotas é a principal característica da polimerização em

miniemulsão, sendo esta a razão pela ampla diversidade de aplicações. Nos

trabalhos publicados a respeito do tema, existe divergência entre os autores a

respeito da distribuição do tamanho de partículas (PSD – particle size distribution),

enquanto alguns relatam obter baixa polidispersidade, outros reportam larga

polidispersidade e utilizam este aspecto para produzir látex com alto teor de sólidos

e baixa viscosidade (Asua, 2002).

As características da miniemulsão que é carregada ao reator dependem da

formulação, do processo de homogeneização e do tempo de estocagem.

Geralmente a miniemulsão é composta por gotas de monômeros estabilizadas por

tensoativos para evitar coalescencia e um co-estabilizante contra o efeito Ostwaldo

ripening.

Asua (2002) estabelece que, considerando um iniciador solúvel em água, a teoria

que envolve a nucleação das partículas miniemulsionadas segue as fases expressas

a seguir:

I. Formação dos radicais na fase aquosa por decomposição do iniciador;

II. Polimerização do radical na fase aquosa resultando em oligômeros cada vez

mais hidrofóbicos;

III. Quando o oligômero está bastante hidrofóbico, ele pode entrar numa gota de

monômero (nucleação das gotas) ou numa micela (nucleação micelar), condição

favorecida pela situação que apresentar maior área superficial. O oligômero também

pode crescer e precipitar (nucleação homogênea), ainda que este mecanismo seja

mais raro que os outros dois citados anteriormente;

IV. Gotas de monômeros também podem desaparecer por coalescencia com

outras gotas devido às colisões causadas pelo efeito Browniano ou por difusão dos

monômeros contidos nas gotas menores para as gotas maiores.

2.7.3. Aplicações da miniemulsão

Segundo Asua (2002), por muito tempo a polimerização em miniemulsão foi

estudada somente em caráter científico, mas devido à vantagem do mecanismo
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predominante ser a nucleação somente das gotas, diversas novas aplicações foram

propostas, entre elas:

· Produção de látex com alto sólidos e baixa viscosidade;

· Polimerização em reator contínuo;

· Polimerização radicalar controlada (CRP) em meio dispersante;

· Polimerização catalítica;

· Encapsulamento de sólidos inorgânicos;

· Incorporação de monômeros hidrofóbicos;

· Partículas de polímeros híbridos;

· Polimerização em miniemulsão em meio não aquoso;

· Polimerização aniônica;

· Produção de polímeros de baixo massa molar em meio dispersante;

· Látex com morfologia especial da partícula.

Asua (2002) conclui que a polimerização em miniemulsão combina as características

da polimerização em emulsão convencional com a possibilidade de utilizar reagentes

altamente insolúveis em água. Isso porque o mecanismo que rege esse tipo de

polimerização é o de nucleação das gotas, minimizando a necessidade do transporte

de massa dos reagentes através da fase aquosa. Porém, ainda não existem

condições de implementação industrial desse tipo de processo, pois as propriedades

finais não tornam o produto viável, devido ao baixo teor de sólidos, e as condições

para preparação da miniemulsão limitando-se a pequenos volumes.

2.8. Comparações entre Polimerização em emulsão e em miniemulsão

O mecanismo de polimerização em emulsão exige que o monômero migre por

difusão das gotas para a fase aquosa e desta para as partículas de polímero,

trazendo limitações, como por exemplo, a utilização de monômores muito

hidrofóbicos (como acrilato de estearila), incapazes de migrarem das gotas para a

fase aquosa, impossibilitando sua incorporação na cadeia polimérica. Para suprir

essa limitação, Ugelstad et al. (1973) foi o primeiro a demonstrar que se as gotas de

monômeros forem suficientemente pequenas, em dimensão nanométrica, para

deixar a área superficial maior que a área superficial das micelas, o processo de

nucleação ocorrerá preferencialmente nesta fase, evitando o transporte de massa
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das gotas de monômeros para as partículas menores como ocorre na polimerização

em emulsão comum.

Segundo Asua (2002), a principal observação descrita nos trabalhos apresentados

até o momento é que os látices produzidos por miniemulsão apresentam menor

viscosidade, isto por que a distribuição de tamanho de partículas é mais larga do

que as obtidas utilizando polimerização em emulsão convencional. Essa é uma

alternativa bastante explorada para o desenvolvimento de látices com alto teor de

sólidos, uma vez que por polimerização em emulsão convencional, o pequeno

tamanho de partícula atingido dificulta sua obtenção.

Masa et al. (1993) reportaram que a estabilidade aumenta com o decréscimo do teor

de sólidos do látex e a utilização de surfactantes não iônicos promovem melhor

estabilidade coloidal quando comparado com os aniônicos.

Wang et al. (2010) afirmam que polimerizações em emulsão e miniemulsão tem suas

similaridades, mas o mecanismo de nucleação e transporte de reagentes é bastante

diferente. Na emulsão convencional as gotas de monômeros estabilizadas por

substâncias tensoativas são da ordem de micrômetro e uma vez que a área

superficial das micelas (entumecidas por monômeros) é muito superior em relação à

área superficial das gotas, o principal mecanismo de nucleação é o micelar. Os

monômeros presentes nas gotas grandes difundem para o meio aquoso e para as

partículas e micelas existentes dando continuidade ao crescimento da cadeia de

polímero.

Na polimerização em miniemulsão, as gotas de monômeros são de escala

nanométrica onde praticamente todo tensoativo utilizado na formulação é adsorvido

na superfície das gotas. O mecanismo de nucleação predominante que rege esse

processo é a nucleação das gotas que uma vez nucleadas tornam-se partículas.

(Wang et al., 1996).

O transporte de massa de substâncias muito hidrofóbicas das gotas para as

partículas não ocorre no processo de polimerização em emulsão convencional, como

as resinas alquídicas, por exemplo, por isso, para o desenvolvimento de um

polímero híbrido acrílico-alquídico o processo de miniemulsão é muito importante.

Wang et al., (1996) apresentaram resultados de seus estudos sobre a comparação

dos dois métodos:

· As miniemulsões preparadas com PMMA (co-estabilizante) mostraram-se

muito mais estáveis que as sem PMMA. O tamanho de partículas encontrado é
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inferior a 300 nm e o tempo de prateleira (“shelf-life”) das amostras variaram de 7 a

50 dias;

· O tamanho das gotas aumenta com maior concentração de resina alquídica

no sistema;

· A presença de resina alquídica no sistema diminui o transporte de monômero

das gotas para a fase aquosa, aumentando o “shelf-life” da emulsão;

· É posssível obter emulsões bastante estáveis quando a concentração da

resina alquídica é maior que 30%, sem a utilização de PMMA;

· Número de gotas de monômeros é a mesma que o número de partículas final

Basedo nesses ítens, Wang et al. (1996) concluem que a polimerização em

miniemulsão é a maneira mais efetiva para incorporar resina alquídica em

copolímeros acrílico. Esse tipo de reação produz látex com partículas pequenas e

estáveis. Esta técnica é eficiente para obter nos látices propriedades encontradas

em resinas alquídicas base solvente.

2.9. Polímero Híbrido acrílico-alquídico

Segundo Wu et al. (1999), tintas feitas a base de resina alquídica apresentam

características favoráveis ao revestimento, como alto brilho, dureza, durabilidade,

resistência química e baixo custo, entretanto tem efeitos adversos ao meio ambiente,

por utilizar solventes orgânicos voláteis como diluente. Para agregar as boas

propriedades da resina alquídica em tintas a base de água, as alternativas seriam

polimerizar os acrilatos em presença de resina alquídica, ou ramificar com

poliacrilatos a cadeia alquídica pelo processo de polimerização em miniemulsão.

Segundo Minari et al. (2009), tintas produzidas com polímero híbrido alquidica-

acrílica tem o potencial de combinar as propriedades positivas da resina alquídica

,como cura auto-oxidativa, alto brilho e resistência química, com a secagem rápida e

retenção de cor de um látex acrílico.

A melhor rota proposta para produzir este tipo de material é a polimerização por

miniemulsão, onde a resina alquídica é diluida nos monômeros acrílicos, contendo

um co-estabilizante (substância altamente hidrofóbica) e então essa mistura é

adicionada à uma solução de surfactante. A essa emulsão é aplicada energia

suficiente para reduzir o tamanho das gotas à escala sub-micrométrica e então a

miniemulsão é obtida (Minari et al., 2009)
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A resina alquídica e o polímero acrílico não formam uma mistura compatível, por

esse motivo elas precisam ser quimicamente ligadas, por meio de grafitização entre

a resina alquídica e a cadeia de poli(acrilato). Duas possíveis rotas para promover

essa ligação são: (1) adição radicalar pelas duplas ligações presentes na cadeia da

resina alquídica e (2) abstração dos hidrogênios alílicos da resina alquídica. Os

monômeros, iniciadores e condições da reação têm papel fundamental para

determinar a rota de grafitização que tomará lugar. Por outro lado, excesso de

grafitização pode não ser desejado, pois reduzirá muito o número de duplas ligações

presentes na cadeia acrílica e prejudicará a “secagem” do produto final ao ar, por

cura auto-oxidativa (Minari et al., 2009 e Hudda et al., 2005).

A técnica para determinar o ADG (acrylic degree of grafting) é baseada na técnica de

extração por equipamento Soxhlet com éter dietílico, que dissolve a resina alquídica

e o polímero resina híbrido poli(acrilato-alquídica), mas não  o polímero acrílico puro

Muitos autores encontram valores próximos a 100% de ADG, indicando que

praticamente todas as cadeias acrílicas contêm um pouco de cadeias alquídicas,

mas uma notável separação de fase foi percebida, indicando excesso de resina

alquídica livre (Minari et al., 2009).

O parâmetro RDG (resin degree of grafting) é a relação entre a quantidade total de

resina alquídica utilizada na formulação e a quantidade de resina alquídica

grafitizada na (quimicamente ligada à) cadeia acrílica. Pelo fato da massa molecular

da cadeia acrílica ser normalmente maior que da cadeia alquídica, o ADG é sempre

maior que o RDG (Minari et al., 2009).

A fração de duplas ligações reagidas (RDB) também é um importante parâmetro de

caracterização do polímero híbrido, pois se houver excessivo consumo das duplas

ligações da cadeia alquídica a formação do filme será comprometida, uma vez que a

cura por auto-oxidação não ocorrer (Minari et al., 2009).

2.9.1. Trabalhos sobre polímeros híbridos acrílico-alquídico

Poucos trabalhos foram encontrados na literatura científica com o foco no estudo da

síntese de resinas híbridas acrílico-alquídicas usando processo de polimerização em

miniemulsão. Estes trabalhos são comentados a seguir.

Wu et al. (1999) estudaram experimentalmente a síntese de polímeros híbridos por

processo de miniemulsão. As seguintes análises forma realizadas: tamanho de
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partículas por espalhamento de luz, massa molar por GPC, teor de duplas ligações

por RMN e Tg por DSC. O grau de ramificação/grafitização do poliacrilato na resina

alquídica foi determinado por extração em aparelho Soxhlet usando éter dietílico

como solvente para medir o grau de grafitização, então THF, tolueno, cloroformio e

MEC foram usados como solventes para a determinação de possíveis grafitizações.

Os principais resultados obtidos foram:

- A miniemulsão mostrou-se mais estável quando a resina alquídica presente no

sistema era igual ou superior a 20%.

- Quando foi aumentado o conteúdo de resina alquídica a taxa de polimerização

diminui e a estabilidade da miniemulsão aumentou. Segundo os autores esse efeito

pode ser atribuído a transferência de cadeia para alquídica que produz um radical

relativamente inativo.

- Teor de sólidos afeta a taxa de reação. Quanto maior os sólidos, menor a taxa de

reação, provavelmente atribuido ao maior teor de alquídica por iniciador.

- A distribuição de tamanho de partícula medida para as partículas é um pouco

inferior ao valor obtido para as gotas. Os autores afirmam que que isso pode ser

atribuído a dois fenômenos. O primeiro é a mudança de densidade do estado

monômero para polímero e o segundo pode ser devido a alguma nucleação micelar

ou homogênea que pode ter ocorrido.

- O espectro de RMN compara as duplas ligações carbono-carbono existentes na

resina alquídica pura e as encontradas no híbrido polimerizado. Baseado em um

cálculo chamado RDB (residual duble bond) e RAG (residual acid group), os autores

afirmam que é possível determinar a porcentagem de duplas ligações que estão

presentes no produto final e ficarão disponíveis para a cura (reação de ramificação)

ao ar na etapa de secagem do filme.

- O valor de RGA foi sempre muito próximo ao valor de RDB. Segundo os autores,

isso indicou que a maior parte das duplas ligações que reagiram são adjacentes ao

grupo ácido. Isso ocorreu porque duplas ligações próximas a grupos ácidos e duplas

ligações conjudagas são eletronicamente enfraquecidas, tornando-se mais

facilmente atacadas pelos radicais e consequentemente mais reativas para a

grafitização dos poliacrilatos.

- Alquídica livre e poli(acrilato-alquídica) são solúveis em THF e éter etílico.

Poliacrilato é solúvel em THF e insolúvel em éter etílico. Polímeros altamente

ramificados (polímero gel) não são solúveis em nenhum solvente. Os autores
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afirmam que todo o polímero analisado no estudo é solúvel em THF, indicando que

não ocoreu a formação de polímero gel. Após a extração com éter etílico restou

somente uma pequena fração de polímero, assumido como poliacrilato, o restante

dissolvido foi assumido como alquídica pura e poli(acrilato-alquídica). O grau de

grafitização encontrado está entre 95 e 98%, indicando que a maior parte das

cadeias de poliacrilato está ligadas a resina alquídica.

- Como descrito anteriormente, a resina alquídica não sofre difusão para a fase

aquosa por causa de sua alta hidrofobicidade, no entanto, no processo de

miniemulsão, o polímero híbrido é formado somente pela nucleação das gotas,

mostrando-se predominante devido ao alto teor deste tipo de polímero no produto

final.

Com a avaliação dos resultados os autores chegaram às seguintes conclusões:

· Miniemulsão é estável quando utilizado mais que 20% de resina alquídica

sobre o total dos monômeros;

· Alta conversão é difícil de ser encontrada, mas mistura de iniciadores e

aumento da temperatura tendem a melhorar a conversão;

· Aproximadamente 20% das duplas ligações da resina alquídica foram

consumidas;

· Larga distribuição de massa molar;

· No DSC foram determinadas 3 temperaturas de transição vítrea (Tg),

indicando 3 tipos diferentes de polímero: poliacrilato puro, alquídica pura e

híbrido poli(acrilato-alquídica).

Minari et al. (2009) também estudaram a polimerização em miniemulsão para

produção de polímero hibrido acrílico-alquídico, e foram feitas as seguintes

caracterizações:

- Determinação de gel por extração por Soxhlet com THF e refluxo de 24 horas.

- Grau de grafitização por SEC (cromatografia por exclusão de tamanho), combinado

com dois detectores UV e DR (índice de refração).

- Massa molar usando SEC com detector UV. Os valores de distribuição de massa

molares são largos pois o polímero acrílico puro e o poli(acrilato-alquídica) tem

valores mais altos que as resinas alquídicas puras.

- ADG via extração em Soxhlet com éter di-etílico (DEE), considerando que a resina

alquídica pura e o híbrido são solúveis em DEE e o polímero acrílico puro não.
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- RDB via titulação com iodo pelo método padrão de Wijs.

Com a avaliação os autores chegaram às seguintes conclusões:

- A caracterização molecular do híbrido foi estudada por determinação do RDG,

ADG, TPH (total hybrid polymer), teor de gel, distribuição de massa molar e RDB.

- A técnica de cromatografia por exclusão de tamanho utilizando os detectores de

UV e DR funcionam para híbridos com e sem formação de gel, mas não é tão

precisa quanto a cromatografia bidimensional.

Heiskanen et al. (2010) tiveram como principal objeto de estudo as características de

desempenho dos sistemas híbridos acrílico-alquídico preparados via polimerização

em emulsão. Os resultados foram comparados com sistemas de resina alquídica

pura, látex acrílico e uma blenda mecânica. Observaram que:

- As propriedades do produto final podem ser alteradas ajustando as porções

acrílicas e alquídicas do sistema.

- Em todas as proporções testadas, foi possível preparar o látex com alto teor de

sólidos (45 – 46%) com boa conversão monomérica.

- A reação das duplas ligações da resina alquídica foi estudada por espectroscopia

de RMN, comparando a área do pico referente as duplas ligações da resina

alquídica pura e do polímero híbrido. Os resultados confirmam que durante a

polimerização ocorre o consumo das duplas ligações para copolimerizar a resina

alquídica com os monômeros acrílicos. Algumas duplas ligações da cadeia alquídica

devem permanecer na cadeia para permitir o processo de reticulação por auto-

oxidação e auxiliar na secagem, dureza e resistência do filme.

- Nas análises por DSC, foram detectadas três temperaturas de transição vítrea (Tg),

uma para o híbrido e as outras para a resina alquídica e o látex acrílico puros. A Tg

da resina alquídica é semelhante a do homopolímero de acrilato de butila, porém

quando utilizado um monômero como o metacrilato de metila ou estireno, uma Tg

intermediária de aproximadamente 35 °C tende a ser formada. Esse valor varia de

acordo com as proporções da fase orgânica utilizadas.

- Secagem: O comportamento de cura por auto-oxidação foi acompanhado pela

técnica de FT-IR, comparando a intensidade do pico em 3010 cm-1, referente ao

estiramento H-C=C-H. O pico em 3010 cm-1 tornou-se menor com o passar do

tempo. Comparando o tempo necessário para extinguir as duplas ligações, C=C, do

híbrido e da resina alquídica pura, percebe-se que a secagem do híbrido ocorre mais

rapidamente que da resina alquídica.
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- A hidrofobicidade foi determinada pela medida do ângulo de contato formado por

uma gota de água sobre uma superfície revestida pelos híbridos com diferentes

frações de resina alquídica e a blenda de resina alquídica com látex acrílico. Os

resultados mostram que quanto maior a fração alquídica do sistema, maior a

hidrofobicidade.

- Medidas de penetração: Todas as amostras foram diluídas a 23% de teor de

sólidos e com o auxílio de um microscópio de fluorescência foi monitorada a

espessura do filme formado sobre o substrato de madeira. A penetração do material

polimérico é um fator importante para a durabilidade da proteção dos substratos,

como a madeira, por exemplo. Vernizes feitos com resina alquídica pura apresentam

boa penetração e maior durabilidade que os produzidos com látex acrílicos. Os

resultados encontrados neste artigo mostraram que a penetração no substrato

conseguiu ser introduzidas para os produtos feitos com polímeros híbridos.

Segundo os autores, os resultados citados mostram que os látex híbridos secam

mais rapidamente que as resinas alquídicas emulsionadas apresentando

homogeneidade na topografia do filme e boa penetração no substrato, concluindo

que as propriedades propostas podem ser alcançadas manejando a formulação do

látex.

Como se percebe do exposto, poucos estudos foram publicados sobre a síntese de

polímeros híbridos acrílico-alquídicos por polimerização em miniemulsão. O presente

trabalho se insere neste contexto visando contribuir para um melhor entendimento

deste processo.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste Capítulo, são apresentadas as informações sobre os materiais, metodologias,

equipamentos, técnicas analíticas e formulações empregadas no estudo

experimental da síntese dos polímeros híbridos acrílico-alquídicos utilizando o

processo de polimerização em miniemulsão.

3.1. Materiais e Reagentes

A seguir são apresentados os reagentes (monômeros, co-estabilizante, resina

alquídica, tensoativo e iniciadores) empregados no processo de polimerização em

miniemulsão para a síntese de polímeros híbridos.

3.1.1. Monômeros

Metacrilato de metila (Proquigel), acrilato de butila (Basf), ácido acrílico (Basf), cujas

estruturas estão apresentadas na Figura 9, todos com grau técnico, foram os

monômeros utilizados nas polimerizações para compor a parte acrílica do polímero

híbrido e foram usados como recebidos.

Figura 9. Estrutura química dos monômeros. a) metacrilato de metila; b) acrilato de n-butila; c) ácido
acrílico.

3.1.2. Co-estabilizante

Para realização dos ensaios por miniemulsão é necessário a utilização de um co-

estabilizante, espécie insolúvel no meio aquoso cuja finalidade, como discutido no

Capítulo 2, é o de evitar o efeito de degradação difusional conhecido por “Ostwald

ripening”.

Os co-estabilizantes escolhidos para este sistema foram fornecidos pela Basf e

utilizados como recebidos: acrilato de laurila (12 carbonos na cadeia alquílica) e

a) b) c)
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acrilato de estearila (16 – 18 carbonos na cadeia alquílica), ilustrados na Figura 10.

Além de servirem para o propósito em questão, funcionam como um monômero que

será polimerizado na cadeia acrílica e não ficará livre no sistema.

Também foi utilizado em um dos ensaios preliminares o ExxsolTM D40, um solvente

orgânico da Exxon Mobil Chemical composto de hidrocarbonetos com 5 a 8

carbonos na cadeia alquílica.

Figura 10. Estrutura dos co-estabilizantes acrilato de laurila (acima) e acrilato de estearila (abaixo).

3.1.3. Resina Alquídica

A resina alquídica empregada foi a Setal 293 (Nuplex resin), que é uma resina

alquídica, hidrofóbica, a base de ácido graxo de tall oil, com 99,5% de teor de

sólidos, baixo teor (máximo 0,5%) de compostos orgânicos voláteis (COV), e índice

de acidez 8,35 KOH/g.

O ácido graxo de tall oil é composto por uma mistura de ácidos graxos e a

composição básica está descrita na Tabela 1, e a estrutura na Figura 11.

Tabela 1: Composição básica do tall oil.

Ácido graxo %

Saturados 8

Oleico 46

Linoleico (não-conjugado) 41

Linoleico (conjugado) 3

Outros 2
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Ácido linoléico e linoléico conjugado
Figura 11. Estrutura dos ácidos graxos oléico, linoléico, e linoléico conjugado.

3.1.4. Tensoativo

O tensoativo escolhido para estabilizar as gotas de monômero contra a coalescência

foi o Dowfax 2A1 (Dow Chemical), já reportado em trabalhos anteriores por

Goikoetxea et al (2010) e Faucheu et al (2009). Dowfax 2A1 é um tensoativo

aniônico, de nome químico Alquil-di-fenil óxido di-sulfonato de sódio (Figura 12).

Figura 12: Estrutura química do Dowfax 2A1.

3.1.5. Iniciadores

Para geração de radicais livres pelo processo de decomposição térmica, foi utilizado

persulfato de sódio (Na2S2O8 ou NaPS, Figura 13) e pelo processo de oxiredução,

utilizou-se o hidroperóxido de terc-butila (TBHP) como oxidante e gerador de radicais

e o sulfoxilato de sódio formaldeído (SFS, ou hidroximetanosulfinato de sódio

dihidratado) como agente redutor (Figura 13).
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Figura 13:Acima: estrutura química do persulfato de sódio (NaPS). Abaixo: hidroperóxido de terc-

butila (TBHP) e do sulfoxilato de sódio formaldeído (SFS).

3.2. Equipamentos

Para o preparo da miniemulsão, foi empregado um dispositivo tipo rotor estator e

para o processo de polimerização foi utilizado um reator de vidro, conforme descritos

a seguir.

3.2.1. Rotor estator

O preparo da miniemulsão foi feito com um sistema de homogenizador de alto

cisalhamento do tipo rotor estator, Silverson L5M (ver Figura 14).

A emulsão é então mantida sob agitação constante do rotor estator a 9000 RPMs

por 4 horas para miniemulsificação dos monômeros.
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Figura 14. Homogeneizador tipo rotor estator.

3.2.2. Reator

As polimerizações foram realizadas em balão de vidro de fundo redondo com 5

bocas e equipado com condensador de refluxo, entrada contínua de nitrogênio,

sensor de temperatura, agitador mecânico, IKA – Eurostar com haste em formato de

âncora, e funil dosador de 250 mL. O balão foi mantido imerso em banho

termostatizado de água com controle de temperatura. O reator está ilustrado na

Figura 15.

Figura 15. Reator usado nas polimerizações.
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3.3. Análises e Caracterizações do polímero híbrido

3.3.1. Teor de Não voláteis (NV%)

O teor de não voláteis do produto final e das amostras intermediárias, foi

determinado por gravimentria, com o auxílio de balança semi-analítica, Mettler

Toledo AB204S, e estufa Quimis, com circulação de ar.

Cada amostra de 1 a 2 gramas retirada do reator foi colocada em cápsula de

alumínio com 9 cm de diâmetro, previamente pesada, em seguida foi pesada a

cápsula com a amostra, e levada à estufa a 135 oC por 30 minutos, sendo

novamente pesada. A temperatura e o tempo na estufa foram determinados em

ensaios preliminares como suficientes para alcançar massa constante das amostras

secas Todas as medições foram feitos em triplicata.

3.3.2. Monômero residual

A determinação de monômero residual foi realizada pelo método de cromatografia

gasosa, usando um cromatógrafo Agilent Technology modelo 7890B acoplado a um

amostrador do tipo “headspace”. A curva de calibração foi previamente determinada.

Os cálculos e tratamentos dos resultados de cada analito avaliado são feitos com o

auxílio do software de aquisição de dados do cromatógrafo e expressos em ppm.

3.3.3. Distribuição de tamanho de gotas e partículas

A distribuição e o diâmetro médio das partículas e das gotas da miniemulsão foram

medidas por técnica de espalhamento dinâmico de luz (Dynamic Ligth Scattering,

DLS) utilizando um equipamento Malvern Zetasizer Nano, para partículas de 0,3 a

10.000 nm.

As amostras foram diluídas na proporção de 1:200 em volume com água deionizada.

3.3.4. Estabilidade – (% NV, DMP e aspecto)

A estabilidade da dispersão de polímero híbrido produzida foi determinada

comparando os resultados de teor de não voláteis e distribuição de tamanho de
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partículas obtido logo após o término da polimerização e após um mês em repouso a

temperatura ambiente.

Foram coletadas amostras da fase superior e inferior do recipiente para verificar

instabilidade por separação de fase e coalescência ou aglomeração de partículas.

3.3.5. Teor de Polímero Gel (% de gel)

O teor de gel das amostras foi determinado por gravimetria após extração com

solvente. A separação da fração gel do polímero foi realizada por extração em

equipamento Soxhlet com 12 horas de refluxo utilizando tetra-hidrofurano (THF)

como solvente extrator.

Todas as amostras foram secas por liofilização, a fim de evitar a reticulação das

cadeias polímericas por auto-oxidação das duplas ligações presentes na estrutura

da resina alquídica. As análises foram feitas em triplicata.

3.3.6. Massa Molar

A massa molar dos polímeros produzidos foi medida por cromatografia de

permeação em gel (GPC), acoplado com detector de índice de refração (DR),

usando um equipamento Waters Breeze System. Os padrões utilizados para

construção da curva de calibração foram os de poliestireno (PS).

Pesou-se de 9 a 11 mg de amostra, previamente secas por liofilização (à vácuo, sob

baixas temperaturas), e adicionou-se 1 mL de tetrahidrofurano (THF) grau HPLC.

Devido à dificuldade de solubilização do polímero, todas as amostras foram

mantidas à temperatura ambiente por 16 horas, seguido por mais 8 horas a 50 °C e

por fim deixadas sob agitação constante por 4 dias.

Após solubilização, as amostras foram filtradas com filtros de PVDF, com diâmetro

de poro 0,45 µm, e então analisadas.

Os cálculos e tratamentos dos resultados foram feitos com o auxílio do software de

aquisição de dados do cromatógrafo e expressos em g/mol.

Todas as amostras foram secas por liofilização e diluídas em THF na concentração

de 10 mg/mL antes de serem submetidas as análises cromatográficas.
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3.3.7. Teor de Duplas Ligações Remanescentes (RDB)

O teor de duplas ligações presentes na estrutura do polímero foi verificado pelo

espectro de C13_RMN, no equipamento de ressonância magnética nuclear da

marca Bruker Corporation, modelo Ascend 400 (400 mHz).

Para esta avaliação, as amostras, previamentes secas por liofilização, foram diluídas

na concentração 4 mg/ml de THF. Foi adicionado à todas as soluções 500 µL de

clorofórmio deuterado e 50 µL de tetra-metil-silano.

Para a aquisição dos espectros utilizou-se pulso de 90°, 5 segundos de tempo de

relaxação e aproximadamente 12 horas de análise, correspondente ao acúmulo de

7000 a 8000 varreduras. RMN.

Os picos observados entre 127 e 131 ppm do espectro indicam a região das duplas

ligações.

3.3.8. Temperatura de Transição Vítrea (Tg)

A temperatura de transição vítrea do polímero híbrido, previamente seco por

liofilização, foi determinada por análise térmica de calorimetria diferencial

exploratória com o auxílio de um equipamento da TA Instruments, modelo Q2000. As

transições foram observadas entre -50 a 100 °C com taxa de aquecimento de

10°C/min.

3.3.9. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)

A morfologia das partículas de polímero foi analisada através de imagens obtidas por

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), realizadas em um equipamento JEOL

JEM 2100/HR (200 kV).

A amostra do látex foi diluída 1:10000 (vol:vol) em água deionizada.

Aproximadamente 3 µL dessa solução foi depositada sobre a tela (grid) de cobre

recoberta com formvar e a secagem ocorreu em temperatura ambiente por 24 horas.



48

3.3.10. Microscopia de força atômica (AFM)

As imagens topográficas e de fase das amostras foram realizadas utilizando um

microscópio Nanoscope IIIa operando no modo contato intermitente (tapping mode).

Foi utilizado cantilever de silício, com constante de mola 16 – 36 nN/m e frequência

de ressonância de 245 – 320 KHz.

Foram preparadas amostras concentradas e diluídas (1:10000, vol:vol) do látex e a

deposição ocorreu sobre placa de silício.

3.3.11. Dureza Konig

 O método de determinação de dureza Konig serve para avaliar a dureza de um filme

de polímero. A medição é feita com um pêndulo repousado diretamente sobre um

filme de polímero seco.

O teste de dureza de pêndulo é baseado no princípio de que a amplitude de

oscilação do pêndulo varia conforme a característica viscoelástica do material,

As determinações foram realizadas com base no método ASTM D 4366-9529 em um

equipamento da marca TKB Erichsen com pendulo Konig (figura 16). Os filmes

foram aplicados sobre placa de vidro com auxílio de extensor de 150 microns. Todas

as amostras foram mantidas à temperatura ambiente por 24 horas, levadas a estufa

de 60°C por outras 24 horas e novamente mantidas à temperatura ambiente por

mais, no mínimo, 16 horas.

Figura 16. Aparelho de dureza Konig.
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3.4. Formulações e procedimento experimental das polimerizações

3.4.1. Ensaios Preliminares

Os ensaios preliminares foram exploratórios e com eles buscou-se encontrar uma

formulação que trouxesse melhor sinergia para o sistema, resultando num látex de

polímero híbrido estável, ou seja, sem separação de fases e coalescência ou

aglomeração de partículas.

Nesta fase foram realizados quatro ensaios, com variações da relação monomérica,

conforme apresentado na tabela 2, e variáveis de processo, tabela 3.

Tabela 2. Relação monomérica

Polímero: Alquídico
Ensaio BA MMA AA Co-estabilizante Setal 293

1 24,75 24,75 0,5 0 50 46
2 36,38 36,38 0,75 1,50 25 30
3 36,38 36,38 0,75 1,50 25 40
4 35,25 35,25 0,75 3,75 25 40

Acrílico Teor de
Sólidos

Relação monomérica (% sobre a fase orgânica)

Tabela 3. Variáveis de processo

Ensaio Processo
Geração de

radicais

Tempo de
homogeneização

9000 rpm (h)

Tempo de
polimerização

(h)

Co-
estabilizante

%
iniciador

*

%
Surfactante

*

1 Emulsão Decomp.
Térmica

0 --- 0,9 2,7

2 3 Exxsol D40 2,3 2,7

3 4 1,2 2,7

4 Decomp.
Térmica

7 0,45 2,25

* % calculada sobre o total de fase orgânica (monômeros acrílicos + resina alquídica)

Acrilato de
Laurila

Miniemulsão
Redox 3

As principais alterações entre os ensaios estão relacionadas ao tipo de geração de

radicais e as concentrações de iniciadores, surfactante, co-estabilizante e tempo de

homogeneização.

Utilizou-se persulfato de sódio como iniciador para os ensaios 1 e 4 e o par redox

hidroperóxido de terc-butila e sulfoxilato de sódio formaldeído nos ensaios 2 e 3.
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O tempo de miniemulsificação foi definido experimentalmente, encerrando-se no

momento em que o diâmetro médio de gotas passou a ser constante ao longo do

tempo.

Todas as polimerizações foram feitas com água deionizada. Utilizou-se bicarbonato

de sódio para tamponar o sistema e o pH final do látex foi ajustado para a faixa de

8,0 – 8,5 com solução de hidróxido de amônio a 24%.

No ensaio 1, utilizou-se processo de polimerização em emulsão convencional em

processo semi-contínuo; foi preparada uma pré-emulsão com 10% de água em

relação a carga total, 65% do total de surfactante Dowfax 2A1 indicado na tabela 3 e

os monômero conforme relação monomérica da tabela 2. Essa mistura foi

adicionada ao reator previamente carregado com 25% de água, 0,05% de

bicarbonato de sódio e os 35% restantes da carga total de surfactante, pelo período

de três horas a 85 oC, paralelamente a uma solução de persulfato de sódio como

iniciador.

Para os ensaios 2, 3 e 4, utilizou-se o processo de polimerização em miniemulsão. A

solução aquosa do sistema foi composta por 40% de água, 0,05% de bicarbonato de

sódio e a quantidade de surfactante indicado na tabela 3, em seguida a solução

orgânica, composta pela resina alquídica Setal 293, previamente solubilizada nos

monômeros acrílicos e o co-estabilizante, foi adicionada à fase aquosa lentamente e

sob agitação constante. Após homogeneização a 9000 RPM pelo período indicado

na tabela 3, a miniemulsão foi adicionada ao reator, a temperatura foi ajustada para

60 ou 75 oC, para aquelas que geraram radicais por redox ou decomposição térmica,

respectivamente. A solução de iniciador foi então adicionada ao reator pelo período

de 3 horas, sendo o instante de adição do iniciador admitido como sendo o início

(tempo zero) da polimerização.

Para aumentar a conversão monomérica, todas as reações foram submetidas a um

período de pós-cooking de 30 minutos, aquelas que geraram radicais pelo processo

de decomposição térmica ficaram a 85 oC e pelo processo redox 70 oC.

Após este período, em todos os ensaios, a dispersão polimérica produzida foi

submetida a um tratamento com hidroperóxido de terc-butila (TBHP), um iniciador

hidrofóbico que rapidamente migra para dentro das partículas e encontra os

monômeros e a resina alquídica, aumentando a conversão monomérica e a

grafitização entre as espécies. Para a formação de radicais a baixa temperatura, 60
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oC, foi utilizado o sistema REDOX com sulfoxilato de sódio formaldeído (SFS) como

redutor.

Ao longo do tempo de processo, foram retiradas amostras em nos instantes 30, 60,

120 e 180 minutos após o início da polimerização (definida como o momento em que

se inicia a adição de iniciador ao sistema) a fim de verificar a conversão monomérica

por gravimetria e a distribuição de tamanho de partículas por DLS. Para parar a

polimerização e manter a integridade das amostras, foram adicionadas três gotas de

solução de hidroquinona 5% em água em aproximadamente 40 mL de amostra.

3.4.2. Ensaios definitivos

Após as observações realizadas nos resultados obtidos nos ensaios preliminares,

decidiu-se verificar como algumas variáveis do sistema afetam as características

físico-químicas e de estabilidade da dispersão polimérica resultante do processo de

polimerização em miniemulsão.

Um software chamado Design Expert (DX9) foi utilizado para auxiliar no

planejamento dos ensaios e na avaliação dos resultados, suportado por técnicas

matemáticas e estatísticas. Utilizou-se a metodologia de superfície de resposta para

construção de um modelo baseado no planejamento fatorial de três variáveis. Esta

metodologia elabora a construção de um modelo empírico onde são avaliados

pontos dentro espaço do cubo e nas arestas, além de seus oito vértices. O desenho

do tipo Optimal Design foi utilizado, por permitir maior liberdade na construção dos

experimentos.

Dziczkowski et al. (2012) também utilizou em seus estudos o planejamento

experimental do tipo superfície de resposta para avaliar como o efeito de três

variáveis na síntese do polímero híbrido podem afetar as propriedades de

desempenho do filme. De acordo com estes autores, a elaboração de experimentos

sem um planejamento estatístico pode resultar em resultados e avaliações

ambíguas, ao passo que com a utilização de desenho de experimentos as

interações entre os fatores que afetam o sistema podem ser mais facilmente

encontrados e melhor avaliados.

Na Tabela 4 estão apresentados os fatores avaliados no presente trabalho e seus

limites. Três fatores foram avaliados: (A) teor de co-estabilizante, (B) teor de

surfactante, e (C) o teor de iniciador usado na polimerização. O co-estabilizante tem
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a função principal de evitar a degradação das gotas por difusão (Ostwald ripening).

A quantidade de surfactante precisa ser suficiente para manter a estabilidade

coloidal do sistema pelo efeito de repulsão eletrostática, mas não deve estar em

excesso para evitar nucleação secundária durante o processo de polimerização. A

quantidade de iniciador deve afetar a taxa de polimerização e a quantidade de

polímero híbrido formado via polimerização por adição dos monômeros acrílicos e as

duplas ligações presentes na resina alquídica.

Tabela 4. Fatores avaliados e níveis estudados de cada fator

Fatores
Nível

-1 0 1

A: % de co-estabilizante sobre a

composição monomérica da fase acrílica

3 5 7

B: % de ativo de surfactante sobre a fase

orgânica

1,5 2,25 3,0

C: % de iniciador sobre a fase orgânica 0,5 1,0 1,5

Após estabelecimento dos níveis de cada fator, 17 corridas foram definidas no

software DX9, conforme apresentado na Tabela 5. Cada corrida apresenta

quantidades pré definidas de co-estabilizante, surfactante e iniciador. Observa-se

que o conjunto dos primeiros 8 ensaios da Tabela 5 formam um planejamento

fatorial 23. Os ensaios 15 e 21 são replicações no ponto central do "cubo" formado

pelos 8 ensaios anteriores, no espaço tridimensional destes três fatores. Os demais

ensaios incluem duas replicações em um outro ponto (ensaios 10 e 20) e mais os

cinco últimos ensaios locados de maneira aleatória dentro do espaço variacional.

Conforme apresentado na Figura 17, 9 corridas foram necessárias para a construção

do modelo, restando 7 pontos residuais. Destes, réplicas em 2 pontos foram

produzidas para determinação do erro experimental puro (corridas 15 e 21, ponto

central, e corridas 10 e 20) e 5 pontos foram utilizados para determinar o lack of fit.
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Tabela 5. Valores das variáveis independentes (fatores) e respectivos valores normalizados, definidos
no planejamento experimental.

Ensaio
Co-

estabilizante
(%)

Surfactante
(%)

Iniciador
(%)

Co-
estabilizante

(normalizado)

Surfactante
(normalizado)

Iniciador
(normalizado)

12 3 1,5 0,5 -1 -1 -1
5 3 1,5 1,5 -1 -1 1
19 3 3 0,5 -1 1 -1
16 3 3 1,5 -1 1 1
13 7 1,5 0,5 1 -1 -1
18 7 1,5 1,5 1 -1 1
11 7 3 0,5 1 1 -1
7 7 3 1,5 1 1 1
15 5 2,25 1 0 0 0
21 5 2,25 1 0 0 0
10 4 1,5 0,9 -0,5 -1 -0,2
20 4 1,5 0,9 -0,5 -1 -0,2
9 4,6 2,4 1,5 -0,2 0,2 1
14 5 2 0,5 0 -0,33333 -1
8 5 3 1 0 1 0
6 3 2 0,5 -1 -0,33333 -1
17 7 2,4 0,9 1 0,2 -0,2

Figura 17: Graus de liberdade do planejamento experimental desenvolvido.

Com base nas observações dos ensaios preliminares, optou-se por fixar as

seguintes características:

· Teor de não voláteis: 45%

· Teor de resina alquídica: 20%, sobre a fase orgânica

· 1% de ácido acrílico, sobre a fase acrílica

· 59% de metacrilato de metila, sobre a fase acrílica

· 40% de acrilato de butila, sobre a fase acrílica

· Miniemulsificação: 3 horas com 7000 RPM
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Assim como nos ensaios preliminares a produção da miniemulsão foi realizada em

vaso aberto, mas para evitar a perda dos monômeros para a atmosfera, o recipiente

foi mantido em banho de gelo e a temperatura da mistura abaixo de 20 °C durante

as 3 horas de processamento de emulsificação.

Todas as polimerizações foram feitas com água deionizada. Utilizou-se bicarbonato

de sódio para tamponar o sistema e o pH final do látex foi ajustado para a faixa de

8,0 – 8,5 com solução de hidróxido de amônio 24%.

Todas as reações foram submetidas a um período de “pós-cooking” de 30 minutos a

85 oC. Após este período, todos os ensaios passaram por um tratamento com

hidroperóxido de terc-butila (TBHP), um iniciador que gera radicais mais

hidrofóbicos. Para a formação de radicais a baixa temperatura, 60 oC, foi utilizado o

sistema REDOX com sulfoxilato de sódio formaldeído (SFS) como agente redutor.
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4. RESULTADOS

Neste Capítulo, passa-se a apresentar os resultados experimentais obtidos e a sua

discussão.

4.1. Análise dos resultados dos ensaios preliminares

Os ensaios preliminares foram realizados para compreensão das características do

sistema e tiveram caráter exploratório. Foram realizados, basicamente,

caracterização de distribuição de tamanho de gotas e partículas, bem como o

número de partículas e a estabilidade coloidal das dispersões produzidas.

4.1.1 Teor de Não Voláteis (% NV ou teor de sólidos)

A Figura 18 apresenta os resultados da evolução da conversão monomérica,

expressa em termos do teor de não voláteis, para o ensaio 1, realizado pelo

processo de polimerização em emulsão convencional em modo semi-contínuo. Na

mesma figura, estão apresentados os valores teóricos para cada ponto em que foi

realizada a amostragem. Os valores teóricos foram calculados admitindo que todo o

monômero adicionado ao reator até um dado instante foi totalmente convertido em

polímero (operação semi-contínua em modo “starved”, ou seja adição muito lenta de

monômero). A concordância entre os valores teóricos e os valores experimentais

indica que neste ensaio a polimerização se realizou de fato em modo “starved”, com

conversão instantânea (baseada na quantidade de monômero alimentada até cada

instante) muito elevada, próxima de 100%, ou seja, neste ensaio a taxa de

polimerização ficou controlada pela taxa de alimentação do monômero.  Este foi o

ensaio com maior teor de sólidos e maior concentração de resina alquídica e os

resultados indicam que não houve decréscimo da taxa de reação da polimerização

atribuido a geração de radical relativamente inativo devido a transferência de cadeia

para a alquídica. A explicação pode ser devido ao fato do processo ter sido realizado

em batelada alimentada, também chamado de semi-contínuo, e a quantidade de

monômero disponível em gotas é pequena quando comparada ao processo de

batelada descrito por Wang et al. (1996).



56

Figura 18. Evolução da conversão de monômero (expresso como teor de não voláteis) durante ensaio
1.

Os ensaios 2 e 3, polimerizados por miniemulsão, também apresentaram eficiente

conversão monomérica. A figura 19 mostra a evolução do número de partículas para

o ensaio 3 e a avaliação indica alta taxa de polimerização, pois antes dos primeiros

30 minutos de processo todas as gotas de monômeros já haviam sido convertidas

em partículas de polímero. Isso pode ter ocorrido devido à alta concentração de

iniciador e rápida geração de radicais pelo processo redox utilizado nesses ensaios.

O cálculo do número de partículas (Np, partículas/litro), equação (1), foi feito a partir

das medições do teor de sólidos e do diâmetro médio de partículas determinado em

cada ponto da amostragem, supondo conversão completa.

Figura 19. Número de partículas durante ensaio 3.
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     (1)

Onde:

Wpol = massa de polímero por litro de dispersão

dv = diâmetro médio da partícula

O ensaio 4 foi aquele que apresentou taxa de polimerização mais controlada e de

acordo com a Figura 20 e 21, a conversão, o diâmetro médio de partículas e o

número de partículas por litro se estabilizaram a partir de 120 minutos de processo.

Os valores teóricos foram calculados como se todo monômero tivesse sido

convertido em polímero desde os primeiros instantes e a queda de % NV se deve à

diluição pela alimentação da solução aquosa do iniciador ao reator.

Nota-se uma diferença entre o teor de sólidos real (experimental) e o correspondente

valor teórico avaliado supondo que todo o monômero alimentado foi convertido. A

diferença observada foi de aproximadamente 9 pontos percentuais de teor de

sólidos real abaixo do valor teórico calculado.

Figura 20. Evolução da conversão de monômeros durante ensaio 4.
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Evolução do Diâmetro das Partículas e Teor de Sólidos
Ensaio 4
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Figura 21. Evolução do diâmetro médio de partículas e do número de partículas durante ensaio 4.

A amostra do produto final foi encaminhada para análise de monômero residual via

cromatografia gasosa, com o objetivo de detectar se há excesso de monômero não

polimerizado localizado no interior das partículas de polímero. Os resultados foram

quantificados mediante preparação de curva de calibração para os analitos acrilato

de butila e metacrilato de metila. As análises foram feitas em duplicata. A Figura 22

mostra o cromatograma da análise.
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Figura 22. Cromatograma do ensaio 4 com os picos dos monômeros identificados.

Em média, foi detectado 30 ppm de metacrilato de metila e 26 ppm de acrilato de

butila, caracterizando que o problema que ocorreu no ensaio 4 não foi baixa

conversão, mas sim perda de monômero durante a preparação da miniemulsão.

O rotor estator em agitação máxima de 9000 rpm transfere muita energia para o

sistema e aquece a mistura, aumentando a pressão de vapor, ou volatilidade, dos

monômeros. Este ensaio foi mantido sob agitação, em vaso aberto, por

aproximadamente 7 horas.

Com base nesta observação, nos ensaios definitivos passou-se a realizar a

preparação da miniemulsão em banho de gelo, mantendo a temperatura do sistema

sempre abaixo de 25 °C, evitando assim a perda de monômero por volatilização.

4.1.2 Diâmetro médio de partículas e de gotas

Na Tabela 6 estão descritos os diâmetros médio de partículas (DMP) determinados

para as amostras do látex final e para aqueles polimerizados por miniemulsão

também estão registrados os diâmetros médios das gotas (DMG). O valor de

polidispersidade é um índice adimensional calculado pelo software do equipamento

que indica a amplitude da distribuição de tamanho de partículas, quanto mais larga

ou estreita a curva de distribuição pode ser.

O valor de polidispersidade pode variar de 0 a 1, sendo que valores inferiores a 0,05

são encontrados para dispersões consideradas monodispersas e valores superiores

a 0,7 indicam distribuição de tamanho de partículas muito larga. Valores superiores a
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1 indicam que a amostra não é apropriada para a medição por DLS, sendo 1 o valor

máximo obtido.

Tabela 6. Caracterização do tamanho médio das partículas e das gotas.

Ensaio DMG (nm) Polidispersidade DMP (nm) Polidispersidade
1 --- --- 26120 0.743

2 337.2 0.218 175.4 0.549

3 261.4 0.182 158.5 0.421

4 253.7 0.148 217.2 0.251

O ensaio 1 apresentou valor de tamanho médio de partículas superior ao limite

máximo da faixa do equipamento (10.000 nm) e larga polidispersidade. Isso pode ter

ocorrido porque devido à dificuldade de transporte de massa da resina alquídica das

gotas para as partículas, o processo predominante no início da polimerização foi o

de nucleação micelar somente crescendo cadeias acrílicas. Quando as partículas

estavam com tamanhos semelhantes aos das gotas, o processo de nucleação das

gotas passou a existir também além da nucleação de partículas e somente neste

momento algumas cadeias de resina alquídica puderam ser grafitizadas na cadeia

acrílica. Em resposta a esses fatos, o sistema não apresentou estabilidade o

suficiente, pois ocorreu uma separação de fases e as partículas sofreram

coagulação, elevando drasticamente o diâmetro médio de partículas.

A principal diferença entre os ensaios 2 e 3 é relacionado ao tipo de co-estabilizante

utilizado. O ensaio 2 foi preparado com ExssolTM D40, um solvente composto de

hidrocarbonetos com 5 a 8 carbonos na cadeia e o ensaio 3 com acrilato de laurila,

acrilato alifático com 12 carbonos na cadeia principal. Este último é mais hidrofóbico,

portanto promove maior estabilidade ao efeito Ostwald ripening, por isso a

polidispersidade encontrada para o látex do ensaio 3 é um pouco menor (distribuição

mais estreita) que a encontrada no ensaio 2. Além disso, o DMP do ensaio 3 é mais

semelhante ao DMG do que os valores reportados para o ensaio 2.

A Figura 23 apresenta a evolução do diâmetro médio de partículas ao longo do

tempo para o ensaio 3. Pode-se perceber que logo na primeira amostra

intermediária, referente a 30 minutos de polimerização, o DMP é inferior ao DMG

(primeiro ponto do gráfico, referente ao tempo zero), esse fato nos indica que está
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ocorrendo algum outro tipo de nucleação além da nucleação das gotas, como

micelar ou homogênea.

Figura 23. Evoluação do tamanho das partículas durante o ensaio 3.

Para tentar corrigir os efeitos visualizados nos ensaios anteriores, no ensaio 4

algumas ações foram tomadas, como: (i) foi utilizado maior concentração de agente

co-estabilizante acrilato de laurila, para reduzir o efeito Ostwald ripening e  evitar  o

transporte de massa de gotas pequenas para gotas maiores, (ii) foi reduzida a

quantidade do tensoativo Dowfax 2A1, para evitar nucleação micelar e (iii) foi

modifiado o sistema de iniciador para melhor controle da conversão monomérica ao

longo do tempo de processo idealizado.

Conforme visto na tabela 4, os resultados encontrados para o tamanho médio das

partículas no látex do ensaio 4 estão mais próximos aos valores do tamanho médio

das gotas iniciais da miniemulsão, em comparação com os testes anteriores.

Entretando, ainda percebe-se uma redução do DMP e aumento da polidispersidade.

Esta observação também foi feita por Wu et al. (1999), e evidencia de nucleação

secundária e aumento da densidade da mistura de monômeros presente nas gotas

para o polímero final contido nas partículas são as justificativas para a diminuição do

diâmetro médio.

No gráfico apresentado na figura 24, percebe-se que a intensidade de outros

processos de nucleação além da nucleação das gotas é menos evidente que o
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visualizado no ensaio 3, indicando que as ações tomadas para o ensaio 4 foram

eficientes neste sentido.

Figura 24. Evolução do tamanho médio das partículas durante o ensaio 4.

A figura 25 compara as curvas de distribuição de tamanho de gotas (linha vermelha)

com a das partículas (linha verde). Na curva referente à distribuição de tamanho de

partículas, pode-se perceber uma pequena população de partículas menores, com

tamanho médio 50 nm, evidenciando existência de algum mecanismo de nucleação

secundária. A segunda moda da população de tamanho de partículas é muito

semelhante à distribuição do tamanho das gotas da miniemulsão inicial.

Figura 25. Distrubuição de tamanhos de partículas e de gotas no ensaio 4
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Na figura 26, estão apresentadas as curvas de distribuição de tamanho de partículas

das amostras referente ao ensaio 4, desde a miniemulsão inicial até a amostra do

produto final, passando pelas amostras intermediárias retiradas durante o processo

de polimerização.

Somente duas curvas apresentaram perfil bi-modal, a correspondente a 180 minutos

de polimerização e a do látex final, esse fato nos indica que aconteceu coalescência

de partículas após a segunda hora de polimerização, próximo ao término do tempo

de processo ou na etapa de pós-cooking, 30 minutos a 85 °C após término da

alimentação do iniciador.

Figura 26. Distribuição de tamanhos de partículas medidas em diferentes instantes durante o ensaio

4.

Em teoria, um látex preparado pelo processo de miniemulsão deveria, idealmente,

apresentar tamanho médio de partículas igual ao tamanho médio de gotas

determinado após a miniemulsificação da pré-emulsão, isso porque o processo

nucleação das gotas deve ser o único presente neste sistema, e o co-estabilizante

deve ser adequado ao sistema e estar em quantidade suficiente para reduzir o efeito

Ostwald ripening. A figura 27 relaciona o DMG com o DMP do ensaio 4 e conforme

teoria descrita acima, o ângulo formado pela reta que passa no ponto (0,0) e (DMG,

DMP) deveria ser próximo a 45o, uma vez que durante a polimerização ocorre

contração volumétrica das partículas devido à mudança de densidade de monômero

para polímero. Para este experimento, o ângulo encontrado é de aproximadamente

DMG Miniemulsão
DMP 30 minutos
DMP 60 minutos
DMP 120 minutos
DMP 180 minutos
DMP látex final
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40o, indicando que o produto aproxima-se das condições ideais e o mecanismo de

nucleação predominante é o das gotas.

Figura 27. Relação entre o diâmetro das gotas e o diâmetro das partículas do ensaio 4.

4.1.3 Estabilidade Coloidal

Os ensaios 1, 2 e 3 apresentaram, visualmente, separação de fase após mantidas

em repouso por 30 dias a temperatura ambiente.

No ensaio 1, a resina alquídica migrou para a superfície do recipiente, ocupando

aproximadamente 1/3 do volume total, indicando grande incompatibilidade com o

sistema devido a baixa grafitização entre os polímeros alquídico e acrílico. Os

ensaios 2 e 3 apresentaram separação menos acentuada. No ensaio 4 não foi

detectado separação de fases e a estabilidade do látex foi avaliada mais

detalhadamente.

Foram coletadas amostras da região superior e inferior do recipiente para verificar

instabilidade por separação de fase via gravimetria e coalescência ou aglomeração

de partículas via Dynamic Light Scattering.

Os valores apresentados na tabela 7 indicam que não houve diferenças

significativas entre as análises realizadas imediatamente ao término da

polimerização do ensaio 4 e após o período de avaliação de estabilidade (30 dias). A

diferença encontrada entre o DMP do látex antes e após da estabilidade

corresponde a 4%, valor que pode estar dentro da margem de erro da análise.
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Tabela 7. Comparação dos diâmetros de particuladas fases superior e inferior do ensaio de
estabilidade da emulsão.

Híbrido Ensaio 4

DMP (nm) % NV

Região Superior 208,2 31,96

Região Inferior 211,4 31,88

As curvas de distribuição de tamanho de partículas para as amostras antes e após

estabilidade, mostradas na Figura 28, apresentam o mesmo perfil e valores médios

muito próximos.

Figura 28. Comparação das curvas de distribuição de tamanhos das partículas ao final da
polimerização e após ensaio de estabilidade.

Baseando-se nas análises realizadas, o polímero híbrido obtido no ensaio 4

apresentou características de estabilidade superiores aos demais ensaios

realizados, indicando que as alterações de fórmula e processo realizadas nestes

ensaios preliminares foram eficientes neste quesito.

4.2. Análise dos ensaios planejados

As 17 corridas apresentadas no software de planejamento experimental (Tabela 5)

foram identificadas como ensaio (E#) 5 a 21.
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De maneira similar ao ensaio 4 das polimerizações preliminares, as polimerizações

foram realizadas pelo processo semi-contínuo com alimentação constante de

iniciador por 180 minutos. Durante a alimentação do iniciador, a temperatura foi

mantida em 78 ± 2 oC.

Todos os ensaios apresentaram um pico exotérmico dentro do período de 30 a 60

minutos de alimentação do iniciador. Após esta fase, a temperatura pode ser

ajustada para a faixa de trabalho proposta e mantida dessa forma até o término dos

180 minutos de duração do experimento.

4.2.1 Teor de Não Voláteis (%NV)

O teor de sólidos, foi calculado por gravimentria para as amostras obtidas após

filtração das dispersões e estão apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Teor de não-voláteis ao final de cada ensaio.

Ensaio %NV

E#5 45,92

E#6 44,17

E#7 45,62

E#8 45,63

E#9 45,93

E#10 45,33

E#11 44,73

E#12 44,44

E#13 44,59

E#14 44,68

E#15 44,58

E#16 45,40

E#17 44,68

E#18 45,11

E#19 45,15

E#20 44,60

E#21 44,95
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Todos os resultados apresentaram valores de teor de sólidos próximo ao valor

teórico calculado supondo conversão completa dos monômeros, indicando

conversão eficiente e alta taxa de conversão dos monômeros em polímero. Dessa

forma, descarta-se a possibilidade de inibição da conversão monomérica ou de

perda de monômero para a atmosfera durante o processo de miniemulsificação.

Wu et al. (1999) observou em seu trabalho que alta concentração de resina alquídica

no sistema diminui a taxa de polimerização. Esse efeito pode ser atribuído à reação

de transferência de cadeia para alquídica quando atacada por um radical acrílico, o

que produz um radical relativamente inativo.

Neste trabalho, este efeito não foi observado, possivelmente pela baixa

concentração de resina alquídica utilizada.

Tsavalas et al. (2003) observa em seu trabalho que a presença do grupo metílico

presente no metacrilato de metila forma um radical estericamente mais difícil de se

envolver em reações de grafitização que o radical do acrilato de butila.

Devido a grande quantidade de acrilato de butila presente na formulação dos

polímeros hídridos, o efeito de baixa conversão monomérca observado por Wu et al.

(1999) pode ser minimizado.

4.2.2 Diâmetro médio de partículas e de gotas (DMP e DMG)

Foram determinadas as distribuições de tamanho de gotas e partículas para

amostras retiradas após o período de miniemulsificação e após a polimerização dos

híbridos.

A fim de determinar a estabilidade da dispersão quanto ao efeito de coalescência ou

sedimentação e flotação das partículas, também foram avaliadas as distribuições de

tamanho de partículas para as amostras das dispersões produzidas após 30 dias

mantidas em repouso a temperatura ambiente.

As curvas de distribuições estão apresentadas na figura 29. A linha vermelha

representa a curva da distribuição de tamanho de gotas observado para a amostra

tomada logo após as 3 horas do processo de emulsificação. A linha verde

representa a distribuição de tamanho de partículas para as amostras de polímero

híbrido produzidas por polimerização após serem descarregadas do reator e

filtradas. A linha azul indica a distribuição de tamanho de partículas para a dispersão

após mantida em repouso por 30 dias.
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Todas as curvas estão apresentadas em escala logarítmica, a fim de se observar

com mais facilidade a presença de distribuição bimodal ou multimodal.

E#5

E#6

E#7

E#8
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E#9

E#10

E#11

E#12
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E#13

E#14

E#16

E#15
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E#17

E#18

E#20

E#19
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Figura 29. Comparação entre a distribuição de tamanhos de gotas após a emulsificação (curva
vermelha), a distribuição de tamanhos de partículas após o final da polimerização (curva verde) e a

distribuição de tamanhos de partículas após repouso de 30 dias à temperatura ambiente (curva azul),
para os diferentes ensaios.

Todos os ensaios apresentaram deslocamento das curvas de distribuição do

tamanho de partículas em relação às curvas de distribuição dos tamanhos de gotas

para uma faixa inferior de tamanho (curva vermelha para a curva verde). Conforme

já indicado na literatura por Wu et al. (1999), como conseqüência de dois principais

fatores: i) mudança de densidade dos monômeros para polímero; e ii) evidência de

nucleação secundária.

Os ensaios 5, 6, 10, 12, 16, 18 e 20 apresentaram distribuição monomodal de

tamanho de gotas e partículas.

Dentre os ensaios citados acima, os ensaios 6, 10, 12, 18 e 20 também

apresentaram boa estabilidade, uma vez que a curva de distribuição de tamanho de

partículas da amostra analisada logo após ser produzida está muito similar à curva

avaliada após repouso de 30 dias. As curvas obtidas para os ensaios 5 e 16

apresentaram estabilidade um pouco inferior, pois se observa deslocamento das

curvas de distribuição do tamanho de partículas obtidas (curva verda para a curva

azul), indicando efeito de desestabilização, como coalescência das partículas, por

exemplo.

Os ensaios 8 e 9 não apresentaram estabilidade após os 30 dias de repouso. O

ensaio 8 apresentou separação de fase e foi possível observar a formação de “nata”,

um material menos denso na região superior do frasco. O ensaio 9 apresentou

aumento excessivo de viscosidade e a dispersão adquiriu o aspecto de borracha,

ilustrado na Figura 30.

E#21
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Figura 30. Fotografia da dispersão produzida nos ensaios 8 (à esquerda) e 9 (à direira), após repouso
de 30 dias.

Os demais ensaios, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19 e 21, apresentaram distribuição bimodal

de tamanhos de partículas, indicando instabilidade coloidal por coalescência das

partículas.

Na tabela 9 estão apresentados os valores de tamanho médio de gotas e partículas

para os ensaios realizados e a polidispersidade obtida.

Os ensaios identificados como aqueles que produziram emulsões com melhor

estabilidade são os que apresentaram menor polidispersidade de tamanho de

partículas.



74

Tabela 9: Diâmetro médio de gotas e partículas verificado para as amostras dos diferentes ensaios.
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4.2.3 Número de partículas (Np)

Estão apresentados na Tabela 10 os valores de Np/L para os ensaios E#5 a E#21

produzidos.
Tabela 10: Resultados de Np/L para as amostras produzidas.

Ensaio Np/L
E#5 2,1E+17
E#6 3,6E+17
E#7 3,8E+17
E#8 3,7E+17
E#9 4,1E+17
E#10 2,9E+17
E#11 4,1E+17
E#12 2,2E+17
E#13 3,5E+17
E#14 3,6E+17
E#15 4,5E+17
E#16 4,3E+17
E#17 3,6E+17
E#18 2,5E+17
E#19 4,1E+17
E#20 2,9E+17
E#21 3,6E+17

Todos os ensaios produzidos apresentaram número de partículas na mesma ordem

de grandeza e os valores variaram de 2,1x1017 a 4,5x1017, isso é, a amostra E#15

apresente aproximadamente o dobro de partículas do E#5.

É esperado que os ensaios com quantidades maiores de surfactante apresentem

maior Np/L, já que seu excesso forma, inicialmente, um número maior de gotas e

ainda favorece nucleação micelar e homogênea, gerando novas partículas durante a

polimerização.

4.2.4 Dureza Konig

Estão apresentados na tabela 11 os resultados de dureza obtidos para as amostras

de polímero produzidas. A determinação de dureza foi realizada em duas condições

diferente: a) sobre o filme após 7 dias de secagem a temperatura ambiente, 25°C; b)

sobre o filme após 24 horas de secagem em estufa a 60°C.
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Tabela 11: Resultados de dureza obtida para as amostras produzidas.

Ensaios
Dureza Konig (s)

Cura: 7 dias temp
ambiente

Dureza Konig (s)
Cura: 24 h 60 °C

E#5 11,0 38,3
E#6 11,3 36,9
E#7 8,7 35,0
E#8 --- ---
E#9 --- ---

E#10 9,3 35,0
E#11 7,7 31,3
E#12 10,3 38,3
E#13 8,3 31,7
E#14 8,7 39,2
E#15 7,7 32,7
E#16 8,0 45,3
E#17 6,7 32,2
E#18 17,3 35,9
E#19 8,0 37,3
E#20 8,0 36,4
E#21 8,3 35,5

Para o caso da medição feita com filmes curados por 7 dias à temperatura ambiente,

o polímero produzido no ensaio 18 apresentou dureza superior aos demais,

possivelmente porque o polímero formado teve a habilidade de formar filme mais

rapidamente que os demais. Esse fato pode estar associado a maior

homogeneidade entre as cadeias de polímero formado, apresentando menos

espécie de resina alquídica pura e polímero acrílico puro isoladamente. Isto pode ser

um indicativo de formação de filme homogêneo, com ausência de separação de

fase. Os demais ensaios apresentaram resultados similares.

Após os filmes serem mantidos 7 dias a temperatura ambiente, todos apresentavam

aspecto opaco, indicando que não estavam totalmente secos.

A determinação de dureza para o filme curado em estufa apresentou resultados

completamente diferentes quando comparado com os mantidos à temperatura

ambiente. O aspecto das extensões era transparente e brilhante, indicando que o

filme foi completamente seco.

O filme produzido com o polímero do ensaio 16 apresentou dureza superior aos

demais. Neste caso, como será visto futuramente no item 4.2.8, não houve alta taxa

de grafitização entre as espécies durante a polimerização. Durante a formação do
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filme é possível que tenha ocorrido separação de fase, e por diferença de

densidade, a resina alquídica (0,99 g/cm3) posicionou-se na interface com o ar e o

polímero acrílico (1,13 g/cm3) na interface com o substrato. Durante a secagem da

alquídica Setal 293 ocorre reação de ramificação e a massa molar aumentou

exponencialmente, resultando em um filme rígido e resistente.

4.2.5 Teor de polímero gel (%)

O teor de gel indica a porcentagem do polímero altamente ramificado e de elevado

valor de massa molar presente na amostra, tornando-o insolúvel em qualquer

solvente.

Alta quantidade de gel na amostra torna o material mais resistente a agentes

químicos, mas a baixa solubilidade em solventes torna difícil a análise do material

nas técnicas propostas.

Neste teste, as amostras foram submetidas à secagem por liofilização, até atingirem

massa constante. Neste processo, o material é submetido à temperatura abaixo de

zero para congelamento da água do sistema, depois é aplicado vácuo e a

temperatura sobe gradativamente. A aplicação do vácuo elevado permite que a água

sublime, sem passar pelo estado líquido.

As amostras foram secas por liofilização para preservar as duplas ligações

presentes no polímero híbrido formado, evitando a cura oxidativa das insaturações

presentes na resina alquídica e reticulação entre as cadeias, aumentando o teor de

gel e densidade de reticulação.

O teor de gel foi determinado por extração em equipamento Soxhlet com THF como

solvente e operando a refluxo constante de 12 horas. Todos os testes foram

realizados em triplicata e baixo desvio padrão foi verificado.

Está apresentada na tabela 12, os valores de teor de gel para as amostras de

polímero produzido nos diferentes ensaios.
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Tabela 12: Resultados de teor de gel obtidos para as amostras produzidas.

Ensaios % Gel Desvio
padrão

Setal 293 0,0 0,0
E#5 82,1 2,0
E#6 69,9 3,0
E#7 64,9 1,0
E#8 26,7 2,0
E#9 85,4 6,0

E#10 59,5 1,0
E#11 76,3 2,0
E#12 43,3 0,4
E#13 71,5 0,4
E#14 4,5 0,3
E#15 10,8 0,6
E#16 96,4 0,7
E#17 96,8 0,6
E#18 60,2 0,3
E#19 92,9 0,7
E#20 89,1 1,0
E#21 89,6 0,4

Com excessão da resina alquídica Setal 293, nenhuma amostra de polímero híbrido

apresentou solubidade completa, indicando portanto, em todos eles, a presença de

polímero gel.

4.2.6 Massa Molar (Mw e Mn)

As distribuições de massa molar e os valores médios numérico e mássico Mn e Mw

dos polímeros foram determinados por cromatografia de permeação em gel/exclusão

de tamanho em um GPC/SEC

Na tabela 13 estão apresentados os valores de massa molar média numérica (Mn),

média mássica (Mw) e a polidispersidade (PDI).
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Tabela 13. Resultados de Mn, Mw e PDI para as amostras produzidas.

Devido à presença de polímero gel em todas as amostras, a determinação de massa

molar obtida no GPC representa apenas a fração solúvel do polímero formado.

Conforme já observado por Minari et al. (2009) é comum que a polidispersidade

(índice que representa a largura da curva de distribuição de massa molar) seja alta.

Para os polímeros híbridos, esse fato é atribuído a presença de diferentes espécies

de polímeros na amostra final, sendo que o polímero acrílico puro e o híbrido

formado têm valores altos de massa molar e a resina alquídica pura apresenta valor

baixo.

Para as amostras com PDI inferior a 1,3, os valores médios de massa molar

variaram entre, aproximadamente, 5x105 e 9x106.

4.2.7 Temperatura de transição vítrea (Tg)

As análises de temperatura de transição vítrea, Tg, dos polímeros híbridos formados

foram realizadas pela técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC).

Ensaios Mn (Da) Mw (Da) PDI

Setal 293 179676 180129 1,003
E#5 816123 818658 1,003
E#6 9009840 9637786 1,070
E#7 187780 371723 1,980
E#8 227814 577249 2,534
E#9 163624 381247 2,330
E#10 255769 504314 1,972
E#11 8848989 13212965 1,493
E#12 198476 454466 2,290
E#13 538764 684683 1,271
E#14 293368 751887 2,563
E#15 388149 728746 1,877
E#16 389218 690883 1,775
E#17 519684 639564 1,231
E#18 1071010 1074309 1,003
E#19 571851 1027125 1,796
E#20 994950 1098358 1,104
E#21 1000369 6331584 6,329
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A equação de Tg Fox (1) é utilizada para estimar o valor da Tg de copolímeros, onde

w é a fração mássica de cada componente e Tg 1, 2, etc. é a Tg do homopolímero de

cada monômero envolvido na polimerização.

1/Tg = w1/Tg 1 + w2/Tg 2 + ... (1)

Não há indicações na literatura da Tg da resina alquídica Setal 293 e do acrilato de

estearila, no entanto, como referência, foi estimada a Tg Fox do copolímero

AA/MMA/BA, conforme indicado à seguir:

1/Tg = wAA/Tg AA + wMMA/Tg MMA + wBA/Tg BA

1/Tg = 0,01/416 + 0,60/373 + 0,39/219

Tg ~ 20 °C

Estão apresentados na Tabela 14 os resultados de Tg midpoint obtidos

experimentalmente para os polímeros produzidos.

Tabela 14: Resultados de Tg obtidos para as amostras de polímero híbrido produzidos.

Ensaios Tg (°C)

E#5 48,7
E#6 49,7
E#7 45,7
E#8 47,8
E#9 49,0
E#10 44,8
E#11 45,9
E#12 51,9
E#13 45,9
E#14 44,7
E#15 48,7
E#16 48,3
E#17 48,6
E#18 48,8
E#19 48,9
E#20 50,8
E#21 46,3
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No presente trabalho, os valores de Tg variaram de 44,7 a 51,9 °C. Na Figura 31

estão apresentadas as curvas obtidas para cada polímero produzido.

E#5

E#6

E#7



82

E#8

E#9

E#10
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E#12
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E#19
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Figura 31. Curvas de DSC obtidas para cada um dos polímeros produzidos.

Wu et al. (1999) e Tsavalas et al. (2003) também verificaram o efeito da Tg em seus

trabalhos. Segundo Wu et.al. (1999) é possível observar 3 transições nas curvas de

DSC, referente as diferentes espécies de polímero presente: alquídica pura, acrílico

puro e híbrido. No entanto, apenas uma transição é claramente observada nas

curvas dos híbridos produzidos, com valor de Tg próximo ao valor esperado para o

co-polímero da fração acrílica.

Assim como Tsavalas et al., neste trabalho também não foi possível observar

relação entre a Tg e as demais características dos polímeros formados.

E#20

E#21
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4.2.8 Teor de duplas ligações remanescentes (RDB – Residual Duble Bond)

Após polimerização, a avaliação da quantidade de duplas ligações remanescentes

proveniente da cadeia do ácido graxo presente resina alquídica foi avaliada por

C13_RMN. Esta avaliação foi realizada com base no trabalho de Wu et al (1999),

Heiskanen et al (2010) e Dziczkowski et al (2012).

Os picos presentes entre 127 e 131 ppm do espectro de ressonância indica a região

onde aparecem as duplas ligações.

Todas as amostras avaliadas apresentaram picos característicos nessa região e sua

redução indica o consumo das insaturações durante a polimerização, como

observado na figura 32.

As amostras apresentam solubilidades diferentes, por esta razão foi necessário

determinar um pico como referência. Foi escolhido o pico em 34,1 ppm referente ao

primeiro carbono da cadeia do óleo graxo e adjacente ao grupo éster. Este carbono

não sofre modificação durante o processo de polimerização. A região do espectro

com a banda do pico de referência está apresentada na Figura 33.

Para todas as amostras, assumiu-se o valor 1 para a integral do pico de referência

(34,1 ppm) e a integral da área da região referente as duplas (± 130 ppm) sofreu

alteração.
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Figura 32. Espectros de C13_RMN das amostras de polímero híbrido com destaque para a região das
bandas características da região de duplas ligações.



89

Figura 33. Espectros de C13_RMN das amostras de polímero híbrido com destaque para o pico
utilizado como referência.

O teor relativo às duplas ligações remanescentes (RDB) foi determinado conforme

equação (2) e os resultados estão apresentados na tabela 15:

RDB = [(S130/S34,1)polímero híbrido / (S130/S34,1)resina alquídica] x 100          (2)
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Tabela 15: Integrais e teor de RDB obtidos para as amostras produzidas

Ensaios
Integral
em 130

ppm

Integral
em 34,1

ppm

RDB
(%)

Setal 293 6,761 1,0000 100,0

E#5 3,084 1,0000 45,6

E#6 3,843 1,0000 56,8

E#7 4,327 1,0000 64,0

E#8 4,548 1,0000 67,3

E#9 5,868 1,0000 86,8

E#10 3,355 1,0000 49,6

E#11 6,328 1,0000 93,6

E#12 4,523 1,0000 66,9

E#13 6,451 1,0000 95,4

E#14 6,382 1,0000 94,4

E#15 4,579 1,0000 67,7

E#16 6,632 1,0000 98,1

E#17 4,557 1,0000 67,4

E#18 0,443 1,0000 6,5

E#19 4,192 1,0000 62,0

E#20 4,089 1,0000 60,5

E#21 5,335 1,0000 78,9

Para que o polímero híbrido continue com a característica de auto-reticulação

proveniente da cura oxidativa durante a secagem, é necessário que parte das duplas

ligações presentes na cadeia do óleo estejam presentes no polímero híbrido após

polimerização.

Os resultados apresentados indicam que de acordo com os fatores variados (co-

estabilizante, surfactante e iniciador) é possível guiar o sistema para que o consumo

das duplas ligações seja favorecido, promovendo alto grau de grafitização entre as

espécies.
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Com exceção do ensaio E#18, que consumiu a maior parte das duplas ligações

presentes na cadeia, permanecendo apenas com 6,5%, os demais ensaios

apresentaram de 45 a 98% de RDB.

4.3. Avaliação estatística

O efeito dos fatores nas respostas analisadas foi avaliado com o auxílio do software

DX9. O programa auxilia na determinação do modelo e geração da equação que

corresponde ao evento analisado.

4.3.1 Diâmetro médio de gotas (DMG)

Para o DMG o modelo obtido corresponde a uma equação linear e o co-estabilizante

é o único fator significante para variação do sistema.

A análise de variância (ANOVA) indicou significância do modelo e lack off fit

insignificante, indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 34.
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Figura 34: ANOVA e equações de função resposta para DMG.

De acordo com a equação obtida, o aumento do teor de co-estabilizante é único

fator relevante para alterar o diâmetro médio das gotas após o processo de

miniemulsificação. O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados

está apresentado na Figura 35.

Figura 35: Gráfico de perturbação do fator co-estabilizante sobre a resposta de DMG.

O co-estabilizante é um monômero extremamente hidrofóbico, permanecendo no

interior da gota sem sofrer difusão para o meio. Esse fato pode levemente inchar o

gota, resultando em aumento dos valores de diâmetro médio.
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4.3.2 Diâmetro médio de partículas (DMP)

Para o DMP, o modelo obtido também corresponde a uma equação linear e o

surfactante é o único fator significante para variação do sistema.

A análise de variância indicou significância do modelo e lack off fit insignificante,

indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 36.

Figura 36: ANOVA e equações de função resposta para DMP.

Conforme a equação obtida, o aumento do teor de surfactante é único fator

relevante para alterar o diâmetro médio das partículas. A equação indica resposta

negativa com o aumento da dosagem de surfactante.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 37.
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Figura 37: Gráfico de perturbação do fator surfactante sobre a resposta de DMP.

Este comportamente corresponde exatamente ao esperado, já que o aumento da

quantidade de surfactante gera mais gotas, com tamanhos menores, considerando

massa constante de monômeros,

4.3.3 Polidispersidade do tamanho de partículas (PDI)

A polidispersidade entre os tamanhos de partículas presente na amostra é um fator

muito importante para a avaliação do híbrido. Larga polidispersidade pode ser um

indicativo de nucleação secundária ou aglomeração de partículas, por isso, ainda

mais importante que o diâmetro médio das partículas, a polidispersidade deve ser

cuidadosamente avaliada.

A análise de variância indicou significância do modelo linear proposto e lack off fit

insignificante, indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 38.
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Figura 38: ANOVA e equações de função resposta para polidispersidade de tamanho de partículas.

Conforme a equação obtida, o co-estabilizante e o surfactante apresentam impacto

significante para a variação da polidispersidade.

A equação indica que o aumento do co-estabilizante e do surfactante aumenta a

polidispersidade do tamanho de partículas, indicando que para melhor estabilidade

do sistema de polímero híbrido via miniemulsão é necessário baixa dosagem de co-

estabilizante e surfactante na composição.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 38.
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Figura 39: Gráfico de perturbação dos fatores co-estabilizante e surfactante sobre a resposta de
polidispersidade de tamanho de partículas.

No processo de miniemulsão, o ideal é que o surfactante do sistema esteja em

quantidade suficiente para estabilizar, inicialmente, todas as gotas formadas.

Quando em excesso, esta espécie se associa formando micelas resultando em

nucleação micelar durante a polimerização. Outros tipos de nucleações de partículas

que não seja a das gotas, aumentam o número de partículas do sistema,

consequentemente a polidispersidade de tamanho de partículas.

4.3.4 Número de partículas (Np/L)

Para o Np/L, o modelo obtido também corresponde a uma equação linear e o

surfactante é o único fator significante para variação do sistema.

A análise de variância indicou significância do modelo e lack off fit insignificante,

indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 40.
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Figura 40: ANOVA e equações de função resposta para número de partículas.

Conforme a equação obtida, o aumento do teor de surfactante é único fator

relevante para alterar o número de partículas por litro de dispersão. A equação

indica resposta positiva com o aumento da dosagem de surfactante.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 41.
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Figura 41: Gráfico de perturbação do fator surfactante sobre a resposta de Np/L.

Dentro das variáveis estudadas, a alteração da quantidade de surfactante na

composição é o único fator responsável pela modificação do número de partículas

na dispersão. Como já observado na avaliação de diâmetro médio de partículas e

polidispersidade de tamanho de partículas, o Np/L continua sendo um reflexo de

nucleação micelar, promovendo a surgimento de novas partículas durante o

processo de polimerização.

Na polimerização em miniemulsão do polímero híbrido acrílico-alquídico, a

nucleação micelar é um fenômeno que deseja-se evitar, uma vez que nas novas

partículas formadas não haverá presença de resina alquídica, resultando em

partículas de polímero acrílico puro.
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4.3.5 Dureza Konig

O teste de dureza de pêndulo é baseado no princípio de que a amplitude de

oscilação do pêndulo diminui conforme a maciez do material.

Nesta avaliação, foram utilizados os resultados de dureza obtidos para o filme seco

à estufa 60 °C por 24 horas.

A análise de variância indicou significância do modelo linear proposto e lack off fit

insignificante, indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 42.

Figura 42: ANOVA e equações de função resposta para dureza Konig.
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Conforme a equação obtida, apenas o co-estabilizante apresenta impacto

significante para a variação da dureza do filme.

A equação indica que o aumento do co-estabilizante na composição reduz a dureza

do filme.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 43.

Figura 43: Gráfico de perturbação do fator co-estabilizante sobre a resposta de dureza Konig.

O co-estabilizante utilizado no sistema é um acrilato de cadeila longa (C16 – C18),

que quando co-polimerizado na cadeia polimérica agrega maior flexibilidade ao co-

polímero formado. A característica de viscoelasticidade do material altera sua

interação com o pêndulo, por esta razão, os ensaios produzidos com maior

quantidade de acrilato de estearila apresentaram tendência de resultados menores

de dureza.
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4.3.6 Tg do polímero

Dentro do espaço variacional, os fatores avaliados não mostraram influência na

resposta da Tg do polímero híbrido.

A análise de variância (ANOVA) indicou que o modelo e todos os fatores avaliados

não são significantes, conforme apresentado na Figura 44.

.
Figura 44: ANOVA para Tg do polímero híbrido.

4.3.7 Massa molar em peso (Mw)

Dentro do espaço variacional, os fatores avaliados não mostraram influência na

resposta da massa molar do polímero.

A análise de variância (ANOVA) indicou que o modelo e todos os fatores e suas

interações não são significantes, conforme apresentado na Figura 45.
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Figura 45: ANOVA para massa molar em peso (Mw).

4.3.8 Teor de polímero gel

Dentro do espaço variacional, os fatores avaliados não mostraram influência na

resposta de formação de polímero gel.

A análise de variância (ANOVA) indicou que o modelo e todos os fatores e suas

interações não são significantes, conforme apresentado na Figura 46.

Figura 46: ANOVA para teor de polímero gel.
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4.3.9 Residual Duble Bonds (% RDB)

Para o teor de RDB o modelo obtido corresponde a uma equação quadrática e os

fatores B e C, surfactante e iniciador, interações AC e BC, co-estabilizante/iniciador

e surfactante/iniciador e A2 e C2, co-estabilizante e iniciador, apresentam influência

na resposta.

A análise de variância indicou significância do modelo e lack of fit insignificante,

indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 47
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Figura 47: ANOVA e equações de função resposta para RDB.

De acordo com a equação obtida, o iniciador é o fator mais influente para o sistema

na resposta de RDB.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 48.

Figura 48: Gráfico de perturbação do fator co-estabilizante, surfactante e iniciador sobre a resposta de
RDB.
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A dosagem de surfactante apresenta uma reposta linear, indicando que quanto

menor a quantidade de surfactante, maior o consumo de duplas ligações durante a

polimerização do híbrido.

Conforme observado na avaliação de distribuição de tamanho de partículas, baixa

dosagem de surfactante evita nucleação secundária, favorecendo a polimerização

dentro das gotas e viabilizando o consumo das duplas ligações provenientes da

resina alquídica.

Os gráficos a seguir, Figura 49, representam o comportamento da resposta de RDB

conforme interação entre os fatores AC e BC, co-estabilizante/iniciador e

surfactante/iniciador.
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Figura 49: Gráficos da superfície de resposta de RDB em função dos fatores BC e AC.

As áreas verdes presentes nos gráficos indicam as regiões com menor teor de RDB,

consequentemente, significando maior consumo de duplas ligações provenientes da

resina alquídica.

A interação BC, surfactante e iniciador, indica que para favorecer o consumo das

duplas, deve-se reduzir o teor de surfactante e aumentar a dosagem de iniciador.

Como observado na avaliação isolada da variável B, a baixa dosagem de

surfactante evita nucleação secundária e favorece a polimerização somente nas

gotas, Quando é aumentada a dosagem de iniciador, mais radicais por segundo são

formados, aumentando a taxa de polimerização, consequentemente o consumo das

duplas ligações presentes na estrutura da resina alquídica, reduzindo o RDB.

Já a interação AC, co-estabilizante e iniciador, indica claramente duas regiões onde

o consumo das duplas ligações é favorecido: i) Alta dosagem de iniciador e de co-

estabilizante.; ii) baixa dosagem de co-estabilizante e média dosagem de iniciador.
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4.3.10 Teor de sólidos (%NV)

O teor de sólidos final da dispersão indica se a conversão monomérica foi completa.

O modelo obtido nesta avaliação corresponde a uma equação linear e o iniciador é o

único fator significante para o sistema.

A análise de variância indicou significância do modelo e lack off fit insignificante,

indicando que podemos seguir com a avaliação do sistema.

A ANOVA e as equações que representam o fenômeno estão apresentadas na

Figura 50.

Figura 50: ANOVA e equações de função resposta para teor de sólidos.

Conforme a equação obtida, a quantidade de iniciador é único fator significante para

a conversão. A equação indica resposta positiva com o aumento da dosagem de

iniciador.

O gráfico de perturbação para a equação dos fatores codificados está apresentado

na Figura 51.
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Figura 51: Gráfico de perturbação do fator iniciador sobre a resposta de teor de sólidos.

O aumento da dosagem de iniciador no sistema aumenta a taxa de polimerização e

favorece a conversão dos monômeros em polímero. Esta avaliação comprovou este

fenômeno, que mesmo com variação estreita, foi claramente observado a tendência

de maior teor de sólidos em amostras com maior dosagem de iniciador.

4.4. Morfologia das partículas: Avaliação microscópica

A morfologia das partículas de polímero híbrido formado foi avaliada por microscopia

eletrônica de transmissão (TEM) e microscopia de força atômica (AFM).

Para esta avaliação foi escolhido o ensaio E#18, que pela análise de C13_RMN

mostrou ser o polímero com maior consumo de duplas ligações durante a

polimerização, resultando em alto grau de grafitização entre as espécias acrílica e

alquídica.
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4.4.1 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM)

Com a avaliação das imagens obtidas no TEM, mostradas nas Figuras 53 e 54, é

possível compreender a morfologia das partículas formadas.

A distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS apresentou valor médio

próximo a 150 nm. Por TEM espera-se valores ligeiramente inferiores, já que toda a

água do sistema foi retirada durante o processo de secagem, eliminando a água de

hidratação e reduzindo o volume efetivo, observado por DLS.

As imagens apresentadas na Figura 52 mostram em ampla visão a distribuição de

partículas presentes na amostra. É possível observar partículas de polímero com

diâmetros que variam de 100 a 200 nm, como esperado a partir das medidas de

DLS.
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Figura 52: Imagens de TEM para o polímero híbrido E#18.

Na Figura 53 estão apresentadas imagens mais próximas das partículas, onde é

possível observar que a morfologia predominante no sistema é do tipo core-shell.

a)
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Figura 53: Imagens de TEM para o polímero híbrido E#18 indicando morfologia core-shell.

Faucheu et al. (2009), Goikoetxea et al. (2009) e Colombini et al. (2004) utilizaram

em seus trabalhos um sistema similar ao realizado no presente trabalho e também

observaram morfologia do tipo core-shell quando o híbrido é polimerizado com

resina alquídica altamente hidrofóbica, como a Setal 293.

b)

c)
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Devido à alta hidrofobicidade, a resina alquidica tende a se concentrar no centro da

partícula, formando o núcleo e o polímero acrílico, com menor hidrofobicidade,

concentra-se na casca.

Em cada partícula de polímero, espera-se a presença de 20% de resina alquídica

(Setal 293), 5,6% de co-estabilizante (acrilato de estearila) e 74,4% da fração acrílica

(AA, MMA e BA). Para confirmar se as estruturas núcleo-casca, ou core-shell,

observadas nas imagens correspondem ao esperado, é necessário calcular o

volume do núcleo e da casca, utilizando a equação do volume de uma esfera (3) e

determinar a razão entre eles.

V = 4/3.π.r3 (3)

Os núcleos observados na Figura 53 representam aproximadamente: a) 22,5%; b)

32%; e c) 15,5% sobre o volume total de cada partícula.

Os valores obtidos pela microscopia estão próximos dos valores esperados pela

formulação proposta (próximo a 25%) e seus desvios podem estar associados ao

desequilíbrio inicial do sistema, causado pela presença do fenômeno de nucleação

secundária.

4.4.2 Microscopia de força atômica (AFM)

Através da análise de AFM é possível caracterizar a topografia do filme de polímero,

bem como as características físico-químicas do material. Tsavalas et al (2004) e Van

Hamersveld et al (1999) utilizaram a mesma técnica aplicada neste trabalho. As

imagens de topografia e fase foram geradas pelo equipamento no modo de contato

intermitente (tapping mode).

A Figura 54 representa a imagem topográfica e de fase do filme preparado para a

dispersão concentrada (~45% de teor de sólidos).
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Figura 54: Imagem de topografia (esquerda) e fase (direita) do ensaio E#18.

A imagem topográfica mostrou irregularidade gerada durante a formação do filme,

caracterizada por regiões escuras e claras. A variação máxima de altura observada

foi de 150 nm.

A imagem de fase oferece mais detalhadamente a presença e a localização de

espécies com características viscoelásticas distintas. É possível observar

repetibilidade de padrões, como círculos claros com manchas escuras próximas do

centro, que por associação as imagens de TEM, admite-se que a região clara

representa o polímero com características de acrílico e a região escura de resina

alquídica.

A Figura 55 representa a imagem topográfica e de fase da amostra preparada para a

dispersão diluída (1:10000 em volume).

O objetivo desta avaliação, é observar as partículas individualmente, e auxiliar no

entendimento da morfologia e propriedades físicas do polímero, como realizado no

estudo de Johnson et al (1996).
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Figura 55: Imagem de topografia (esquerda) e fase (direita) do ensaio E#18 para amostra diluída.

Na imagem de topografia observa-se a presença de esferas com altura de no

máximo 200 nm.

Na imagem de fase das partículas individuais, frequentemente as esferas claras

apresentam uma região de contraste escuro no centro. Essa mudança de fase não

reflete alteração de altura na imagem topográfica, indicando que mesmo sendo

materiais com características diferentes, ambos apresentam mesma altura.

A Figura 56 apresenta com mais detalhe a imagem de fase e novamente é

confirmada a morfologia do tipo core-shell observada nas imagens de TEM.
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Figura 56: Imagem de fase do ensaio E#18 para amostra diluída.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste Capítulo, apresentam-se as principais conclusões e contribuições da presente

dissertação, e algumas recomendações e sugestões para trabalhos futuros neste

tema.

5.1. Conclusões

Após avaliação dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que é

possível preparar o polímero híbrido acrílico-alquídico com alto grau de grafitização

entre as espécies, como visto pela análise de RDB realizada por C13_RMN.

As variações propostas de co-estabilizante, surfactante e iniciador indicaram que

individualmente, cada fator contribui com uma característica do sistema. O aumento

da quantidade de iniciador favorece a conversão monomérica, resultando em,

sistematicamente, teor de sólidos ligeiramente superior. O sufactante afeta

diretamente o diâmetro médio de partículas, a polidispersidade de tamanho de

partículas e o número de partículas. Por fim, as respostas de diâmetro médio das

gotas, polidispersidade do tamanho de partículas e dureza do filme, mostraram-se

dependentes da quantidade de co-estabilizante presente.

Os resultados de teor de RDB indicaram que o consumo das duplas ligações está

ligado à sinergia entre os fatores avaliados, já que além das variáveis afetaram

individualmente, a interação entre iniciador/surfactante e iniciador/co-estabilizante

também tem influência.

Temperatura de transição vítrea, massa molar e teor de polímero gel não se

mostraram dependentes dos fatores estudados, dentro dos limites de variação

propostos.

Neste trabalho foi possível produzir dispersões com boa estabilidade coloidal, onde

as curvas de distribuição de tamanho de partículas permaneceram semelhantes

após período de estabilidade, mas também houve evidências de instabilidade, onde

foi notado separação de fase e coalescência de partículas, evidenciado pelo

aumento do tamanho médio.

Em todos os ensaios definitivos ocorreu redução do tamanho médio de gotas para

partículas, sendo nucleação secundária a principal justificativa para isso. Também
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pode-se atribuir uma ligeira redução de tamanho proveniente da mudança de

densidade dos monômeros para polímero.

As análises de microscopia realizadas indicaram claramente partículas com

morfologia do tipo núcleo-casca (core-shell). A resina alquídica Setal 293 é

altamente hidrofóbica, permanecendo no centro das partículas e formando o núcleo,

enquanto a fração acrílica, com menor hidrofobicidade, concentra-se nas

extremidades para formar a casca.

Com base nos resultados deste projeto, é possível considerar a aplicação do

polímero híbrido alquídico-acrílico em esmaltes comerciais na linha de tintas

decorativa. Dentro os polímeros produzidos, o ensaio E#18 agrega características

essenciais de um látex base água, como boa estabilidade coloidal, baixa

polidispersidade de tamanho de partículas, alto grau de grafitização entre as

espécies e morfologia núcleo-casca bem definida. No entanto, devido ao baixo teor

de RDB, este polímero não será capaz de promover alto grau de reticulação entre as

cadeias durante a secagem oxidativa com o ar. Para o desenvolvimento de um

produto comercial de alta performance o ensaio E#18 é um bom ponto de partida,

mas necessita de adaptações no polímero e teste de aplicação do esmalte, para

encontrar a sinergia entre todos os fatores.

5.2. Recomendações

Em continuação a este trabalho, os seguintes aspectos poderiam ser mais

profundamente estudados e compreendidos:

1. Mecanismo de nucleação secundária durante a polimerização de híbridos

acrílico-aquídico por miniemulsão, com o objetivo de eliminar a presença de

partículas de polímero acrílico puro;

2. Estabilidade coloidal, para evitar degradação por separação de fase e

coalescência de partículas;

3. Morfologia das partículas dos polímeros híbridos acrílico-aquídico com

diferentes teores de RDB;

4. Benefícios do uso do polímero híbrido acrílico-alquídico para produção de

esmalte base água para revestimento de madeira e metais.
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