
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Síntese e caracterização de resinas alquídicas: Efeito da presença de 
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Introdução 

Resinas alquídicas são derivadas de óleos 

vegetais, polióis e diácidos[1], que polimerizam 

formando um produto com elevado número de 

cadeias de poliésteres. Apesar de esse produto 

ser oriundo de fontes naturais, a maioria das 

rotas sintéticas requer uso de catalisador e 

solventes orgânicos (xileno ou tolueno), que 

apresentam elevado grau de toxicidade [2].  

Esse trabalho avaliou o efeito da adição de água 

no meio reacional, em rota sintética dispensando 

o uso de solventes e de catalisador. A presença 

de água forma diácido, evitando a sublimação 

característica do anidrido. A reação baseou-se na 

técnica de polimerização em massa, com e sem 

o uso de água na formulação. Os reagentes em 

uma razão óleo de rícino/glicerina igual a 19,8 (% 

p/p). O anidrido ftálico foi adicionado à 

temperatura de 160°C. Uma experiência análoga 

foi conduzida em paralelo, diferindo da primeira 

pela adição de 36%(m/m) de água, em relação a 

massa total da reação,  junto com o anidrido. As 

amostras foram caracterizadas por (FTIR) e foi 

avaliada a polaridade dos materiais por teste de 

inchamento em solventes polar e apolar.     

Resultados e Discussão 

As amostras de resinas alquídicas apresentaram 

características de material termorrígido e 

reticulado, sendo infusíveis à temperatura de 

180°C. Os espectros da análise FTIR são 

mostrados na Figura 1 e apresentaram bandas 

correspondentes à deformação axial da ligação 

(C=O)-O em torno de 1280 cm
-1

, confirmando a 

ocorrência de ligações ésteres [2]. Os espectros 

(Figura 1- b e a) são referentes às mostras de 

resinas com e sem água, respectivamente. Entre 

as amostras, a resina preparada com água 

apresentou uma diminuição de intensidade na 

banda ao redor de 3460 cm
-1

, correspondente ao 

estiramento das ligações do tipo O-H, sugerindo 

um maior consumo das hidroxilas presentes, 

devido à ausência do efeito de sublimação do 

anidrido. Os resultados do teste de inchamento 

são mostrados na Tabela 1.  

 

 
Figura 1. Espectros FTIR de amostras de resinas 
alquídicas: (a) 30% de H2O e (b) sem H2O. 
 
De acordo com os dados do teste de inchamento 
em solventes (água, tolueno e n-heptano), 
observou-se que a amostra preparada com 
adição de água na formulação apresentou perda 
de massa na água, provavelmente referente à 
água residual de processo. Essa amostra 
apresentou maior percentual de variação em 
massa nos solventes aromático (2,48%) e apolar 
(13%), comparando com a análoga que 
apresentou em tolueno 1,20% e 3,40% em n-
heptano. Esse resultado confirma que a resina 
preparada com água na formulação gera produto 
mais apolar. 

Conclusões 

A policondensação em massa permitiu a 
produção de resina alquídica com elevada 
viscosidade. O uso da água no meio reacional 
reduziu o efeito de sublimação de anidrido, 
favorecendo a formação de produto mais apolar 
comparando com o produto da reação feita sem 
água. O FTIR confirma a presença de bandas 
características desses materiais e mostra que o 
número de hidroxilas foi reduzido o que sugere 
que  o produto final  é mais hidrofóbico.  
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