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Um novo poliol baseado no glicerol foi sintetizado e utilizado na produção de poliuretano através de reação com 
hexametileno diisocianato. O poliol foi caracterizado por espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) e 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). O poliuretano produzido foi caracterizado por 
FTIR, termogravimetria (TG), calorimetria diferencial exploratória (DSC) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). O poliol mostrou-se reativo com o hexametileno diisocianato, já que o espectro FTIR não apresentou grupos 
isocianatos livres e identificou-se a presença de grupos –C=O de grupos uretanos. A análise por DSC mostrou que a 
amostra de poliuretano apresenta uma temperatura de transição vítrea ao redor de -8,53ºC e as micrografias MEV 
mostraram superfície e fratura contínuas e não quebradiças. A análise termogravimétrica demonstrou que o poliuretano 
produzido possui uma alta estabilidade térmica com uma temperatura de degradação máxima ao redor de 430ºC. 
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Characterization of Polyurethane Based Polyol Synthesized From Glycerol and Hexamethylene Diisocyanate  

 
A new polyol based on glycerol was synthesized and used in the production of polyurethane by reaction with 
hexamethylene diisocyanate. The polyol was characterized by nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and 
Fourier transform-infrared spectroscopy (FTIR). The polyurethane produced was characterized by FTIR, 
thermogravimetry (TG), differential scanning calorimetry (DSC) and scanning electron microscopy (SEM). The polyol 
was shown to be reactive with hexamethylene diisocyanate, as the FTIR spectrum showed no free isocyanate groups 
and identified the presence of group –C=O of urethane groups. Analysis by DSC showed that the sample of 
polyurethane has a glass transition temperature around -8.53°C and SEM micrographs showed fracture and surface 
continuous and not broken. The thermogravimetric analysis showed that the polyurethane produced has a high thermal 
stability with a temperature of maximum degradation around 430 °C. 
 
Keywords: renewable sources, glycerol, polyol, polyurethane. 
 
Introdução 

Nos últimos anos o uso de fontes renováveis tem atraído muita atenção devido ao seu alto 

potencial em substituir os derivados petroquímicos (1). Os polímeros provenientes do petróleo, cujo 

desenvolvimento tecnológico tem sido realizado há muitas décadas, possui hoje um papel relevante 

na sociedade moderna. Estima-se que a produção mundial de termoplásticos seja hoje da ordem de 

180.000.000 t/ano. A expansão de mercados consumidores representados por países densamente 

habitados como a Índia e a China antecipa um potencial de crescimento da ordem de 5 a 6% ao ano 

(2). Por outro lado, a limitação crescente de disponibilidade e as altas sucessivas do preço do 

petróleo têm ensejado, cada vez mais, novas pesquisas no desenvolvimento de polímeros 

provenientes de recursos renováveis (1, 2, 3). 

Os poliuretanos (PU) foram desenvolvidos por Otto Bayer em 1937. Os poliuretanos são 

materiais que possuem muitas aplicações práticas como, por exemplo, na indústria automotiva, de 
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móveis e utensílios, construção civil, indústria de calçados entre outras. Estes polímeros são 

sintetizados por uma reação de poliadição em etapas, basicamente a partir de compostos 

hidroxilados (OH) e isocianatos (NCO e outros reagentes, como: agentes de cura ou extensores de 

cadeia contendo dois ou mais grupos reativos; catalisadores; agentes de expansão; surfactantes; 

cargas; agentes de antienvelhecimento; corantes e pigmentos; retardantes de chama; desmoldantes, 

etc (4, 5) 

O termo poliol é a abreviação para os álcoois polifuncionais. São compostos oligoméricos 

(di ou polihidroxilados), os quais, juntamente com os isocianatos, são componentes essenciais para 

a formação dos poliuretanos. Os compostos de baixa massa molar, tais como glicol etilênico, 

glicerol, butanodiol e trimetilpropanol atuam como extensores de cadeia ou agentes de 

ligação cruzada (6). Um iniciador polifuncional para a síntese de polióis para poliuretanos 

elásticos é o glicerol, composto que apresenta três grupos hidroxilas por Mol (92g/Mol). A 

produção de biodiesel vem gerando glicerol em abundância. 

O biodiesel foi definido pela National Biodiesel Board (associação sem fins lucrativos, 

responsável pela coordenação da indústria de biodiesel nos Estados Unidos), como o derivado alquil 

éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de fontes renováveis como óleos vegetais ou 

gordura animal, cuja utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de 

ignição por compressão (motores do ciclo Diesel) (7). 

Entre os principais subprodutos do biodiesel estão o glicerol, a lecitina, o farelo e a torta 

oleaginosa. O glicerol bruto (glicerol, sabões, água, álcoois, ácidos graxos e sais), gerado na 

obtenção de biodiesel se constitui em 10% da produção e, destes 10%, 80% é glicerol. Estima-se 

uma oferta de 138 milhões de litros/ano de glicerol no ano 2010. No entanto, até o ano 2005 a 

demanda de glicerol no Brasil foi de 5,61 milhões de litros/ano, necessitando que as indústrias 

empreguem mais glicerol com o objetivo de superar a oferta do mesmo (8). 

O biodiesel apresenta preço de mercado relativamente superior ao do diesel comercial. 

Porém, se o processo de obtenção deste biocombustível for otimizado, permitindo uma boa 

recuperação de glicerol e catalisador, seu preço pode se tornar bastante competitivo (7). 
 

No presente trabalho nós sintetizamos um poliuretano a partir da reação de um poliol, obtido 

de glicerol residual de biodiesel, com o hexametileno diisocianato (HDI), com a finalidade de dar 

uma destinação ao glicerol obtido da síntese de biodiesel. O poliuretano formado foi analisado 

através da espectroscopia de infravermelho (FTIR), da Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC), da análise termogravimétrica (TGA) e da análise por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV).  



Experimental  

Material  

Foi utilizado hexametileno diisocianato (HDI) (Fluka), poliol obtido a partir de glicerol 

residual da produção de biodiesel. 

Síntese do poliol 

O poliol foi sintetizado pela reação de ácidos graxos, glicerol e anidrido maléico. Foi 

caracterizado por ressonância magnética nuclear (RMN) e FTIR. 

Síntese do poliuretano 

O poliuretano foi obtido através da reação entre o HDI e o poliol. A mistura foi realizada 

sob fraca agitação em béquer e deixada em repouso por 2 horas. Após, foi colocada em moldes que 

foram submetidos à temperatura de 60°C/12hs. 

Caracterização do poliuretano formado  

O poliuretano formado foi caracterizado através de FTIR, DSC, TG e por MEV. 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização do poliol 

O Poliol obtido a partir de glicerol residual da produção de biocombustível foi analisado 

através da Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (Figura 1). 

O espectro de ressonância de hidrogênio do poliol mostra um multiplete em 5,26-5,37 ppm 

referente a átomos de hidrogênio ligados a carbonos secundários em molécula de monoglicerídeo. A 

região de 4,12-4,16 ppm denota grupos carboxílicos e ésteres. Os picos em 2,75-2,78 correspondem 

a grupos metilênicos adjacentes a duplas ligações e picos 2,29-2,32 denotam os grupos –CH2– 

adjacentes às ligações ésteres. Os picos a 2,00-2,05 correspondem a grupos –CH2– pertencentes ao 

anidrido maléico. O pico a 1,3 ppm denota os grupos –CH2– adjacentes aos grupos metilas; o pico a 

0,9 ppm representa os grupos metila do ácido graxo. 

O espectro no infravermelho do poliol é apresentado pela Figura 2. O pico a 3365 cm-1 

corresponde ao estiramento OH, o pico a 3011 cm-1 corresponde a grupos –CH insaturados, 

enquanto picos em 2923 e 2854 cm-1 correspondem a estiramentos –CH–. O pico a 1744 cm-1 

denota estiramento de –C=O, enquanto um pequeno ombro a 1700 cm-1 mostra estiramento –C=O 

de grupo carboxílico do anidrido maléico. Os picos em 1465 cm-1 e 1378 cm-1 são correspondentes 

de deformação –CH3. O pico a 1168 cm-1 corresponde a estiramento (–C–O–C–) de éster, enquanto 

o pico a 723 cm-1 denota deformação angular assimétrica de todos os grupos –CH2–. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ressonância Magnética Nuclear (RMN) do poliol. 

 

 

Figura 2 – Espectro no infravermelho (FTIR) do poliol. 

Caracterização do poliuretano (PU) 

 

O espectro do poliuretano formado pela reação do poliol sintetizado com o hexametileno 

diisocianato é apresentado pela Figura 3. O pico a 3334 cm-1 foi atribuído a estiramento –OH e –NH 
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livres, os picos na região de 2854-3011 cm-1 referem-se ao poliol utilizado como matéria prima. O 

pico a 1736 cm-1 corresponde a estiramento de –C=O de grupos ésteres. O pico a 1522 cm-1 foi 

atribuído a banda da amida II e, a banda a 1237 cm-1 , a amida III. O estiramento a 1158 cm-1 refere-

se a –C–O–C– e a 1095 cm-1  a –C-N-. A ausência de bandas na região de 2000-2300 cm-1 confirma 

que todos os grupos isocianato estiveram envolvidos na reação e que não existem grupos 

isocianatos significantes na amostra de poliuretano. 

 

Figura 3: Espectro no infravermelho com transformada de Fourier de filme de poliuretano. 

 

Por análises de curvas de termogravimetria e termogravimetria derivada das amostras de 

poliuretano produzidos neste trabalho observaram-se dois estágios de degradação térmica. O 

primeiro com início em 370ºC e término em 478ºC, com uma degradação máxima em 429,64ºC, 

correspondendo a uma perda de massa de 95,61%. O segundo estágio apresentou uma temperatura 

de degradação térmica máxima em 472ºC. Zhang, Xia, Huang e Chen (9) relataram um padrão de 

degradação térmica semelhante em amostras de poliuretanos baseados em isoforona diisocianato 

(IPDI). 

 A análise de DSC mostrou que o poliuretano produzido neste trabalho tem uma temperatura 

de transição vítrea em torno de -8,53ºC, com início em -11,93ºC e térmico em -5,28ºC, o que seria 

de se esperar, tendo em vista o diisocinato utilizado, no caso o hexametileno diisocianato (HDI), 

com cadeia alifática de seis carbonos. Rogulska, Kultys e Podkósciclny (10) relatam que 

poliuretanos baseados em HDI apresentam uma menor temperatura de transição vítrea quando 

comparados com outros poliuretanos baseados em diisociantos com cadeias mais rígidas, como 

difenilmetano diisocianto (MDI). Os autores relataram para os poliuretanos baseados em HDI 

temperaturas de transição vítrea entre -40ºC e 34ºC. 
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A Figura 4 apresenta as micrografias por MEV de amostras de poliuretanos. Observa-se uma 

superfície rugosa e contínua (4a e 4b), com uma superfície de fratura (4c) contínua, sem falhas ou 

poros. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)             (b) 
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Figura 4: Micrografias obtidas por MEV da superfície (4a) – 100x) e (4b) - 250x) e superfície de fratura (4c) – 250x) dos corpos-de-

prova criogenicamente fraturados. 

 
Conclusões 

Um novo poliol baseado no glicerol foi sintetizado e utilizado na produção de poliuretano 

através de reação com HDI. O poliol foi caracterizado por RMN e FTIR. O poliuretano produzido 

foi caracterizado por FTIR, TG, DSC e microscopia MEV. O poliol mostrou-se reativo com o HDI, 

já que o espectro FTIR não apresentou grupos isocianatos livres e identificou-se a presença de 

grupos –C=O de grupos uretanos. Análise por DSC mostrou que a amostra de poliuretano apresenta 
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uma temperatura de transição vítrea ao redor de -8,53ºC e que micrografias MEV mostraram 

superfície e fratura contínuas e não quebradiças. A TG demonstrou que o poliuretano produzido 

possui uma alta estabilidade térmica com uma temperatura de degradação máxima ao redor de 

430ºC. 
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