
Resumo 

Neste trabalho é estudado o processo de síntese de polímeros alquídicos de base aquosa aplicados 

como ligante em revestimentos, particularmente em madeira e metal. Tradicionalmente estes 

polímeros são diluídos em solventes orgânicos, mas as futuras restrições legislativas para a sua 

utilização exigem às indústrias de revestimentos esta solução alternativa.  

Esta mudança do meio de diluição do polímero obrigou à alteração de alguns monómeros. A 

tecnologia escolhida para obter dispersabilidade em água foi a incorporação de grupos iónicos na 

estrutura. Estas mudanças de composição trouxeram dificuldades de processamento, que foi 

necessário ultrapassar para atingir o objectivo de obter produtos de bom desempenho.  

Para a optimização do processo fez-se uma recolha exaustiva da informação sobre a síntese dos 

poliésteres incidindo sobre a cinética e a catálise das reacções envolvidas. Alguns dos princípios 

tradicionais usados neste sector de tecnologia madura caíram por terra face a esta nova realidade. 

Foi desenvolvida uma metodologia, baseada na medição da viscosidade, para especificar o término 

do processo de polimerização. O ponto final desejado prende-se com a obtenção de um polímero 

capaz de emulsificar correctamente na água e apresentar um tempo de "secagem" semelhante aos 

produtos de mercado.  

A multiplicidade de ensaios necessários para a avaliação do melhor processo levaram à criação de 

um modelo matemático baseado na teoria dos processos ramificados e que permite obter a 

distribuição de massa molecular com base no conhecimento da cinética e condições de operação. 

Uma das interessantes inovações desta metodologia é a possibilidade de simular processos com 

ligações éster na estrutura. Esta facilidade permite considerar múltiplos estágios ou reagentes 

oligoméricos, o que não era possível de outro modo. Para além disso permite simular um processo de 

esterificação complexo através das suas três principais reacções: esterificação, alcoólise e acidólise 

(não apenas a esterificação ), bem como contabilizar a insolubilidade de monómeros ou as variações 

de pressão do sistema. Este modelo, organizado para responder às necessidades dos produtores de 

poliésteres, simula diferentes condições de processo ou formulações e contribui para reduzir o 

número de ensaios experimentais.  

O desenvolvimento do processo de síntese prosseguiu com a transposição do sistema laboratorial 

para uma instalação piloto. Nesta instalação foi possível ultrapassar problemas de operação 

existentes na instalação laboratorial, nomeadamente o deficiente aquecimento, a recuperação de 

voláteis e a estanquicidade do sistema. Foi obtida uma boa qualidade nos produtos da instalação 

piloto, nomeadamente estabilidade e inexistência de resíduos sólidos. Para além disso, das melhores 

condições de controlo resulta a reprodutibilidade do processo e do produto.  



Abstract 

The object of study of this work is the synthesis process for water-based alkyd polymers, used as 

binders of coatings used for wood and metal. Traditionally, these polymers are diluted in organic 

solvents, but the upcoming legislative restrictions towards VOC emissions demand that coating 

industries use this alternative solution.  

This change on the polymer dilution medium forced the change of some monomers. The technology 

chosen to obtain dispersability in water was the incorporation of ionic groups in the polymer structure. 

This composition changes brought processing difficulties that were needed to be overcome to attain 

the objective of obtaining products with a good performance.  

To optimise the process, a thorough information search regarding polyesters synthesis was made, 

focusing on the kinetics and catalysis of the reactions involved. Some of the traditional principles used 

in this field of mature technology are dismissed with this new context. A methodology, based on the 

measurement of the viscosity , for choosing the end of the polymerisation process was developed. The 

end of the process is related to the ability of obtaining a polymer capable of emulsifying correctly in 

water and present a drying time comparable to similar products which are available on the market.  

The multiplicity of tests needed for the evaluation of the best process led to the creation of a 

mathematic model based on the theory of branching processes that allows obtaining the distribution of 

molecular weight, based on the previous knowledge of the process kinetics and operating conditions. 

One of the most interesting innovations of this methodology is the possibility of simulating processes 

with ester linkages in the initial structure. This ability allows the consideration of multiple stages or 

oligomeric reactants, which was not possible otherwise. It allows also the simulation of a complex 

esterification process, through its three main reactions: esterification, alcoholysis and acidolysis (and 

not just the esterification), as well as accounting for the insolubility of the monomers or pressure 

variations in the system. This model, organised to respond to the needs of the polyesters 

manufacturers, simulates different process conditions and formulations and contributes towards the 

reducing the number of experimental tests.  

The development of the synthesis process continued with the change from bench scale to a pilot plant. 

In this latter dispositive it was possible to overcome operating problems that existed at smaller scale, 

namely non uniform heating, bad recovery of volatile components and the air-tightness of the system. 

The quality of the products obtained from the pilot plant was good, namely their stability and the 

inexistence of solid residues. Better control conditions results on both process and product 

reproducibility.  


