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 Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados oligômeros de ésteres e poliésteres a partir de biodiesel de 
diferentes óleos vegetais (óleos de oliva, girassol e linhaça). As estruturas de oligômeros de ésteres e poliésteres foram 
obtidas através da reação de polimerização dos epóxi-ésteres derivados dos diferentes óleos com o anidrido cis-1,2 
ciclohexano dicarboxílico na presença do iniciador trietilamina. Além disso, foram estudados sistemas com diferentes 
quantidades da resina 1,4-butanodiol diglicidil éter (BDGE), com a finalidade de aumentar a capacidade de reticulação. 
Foram analisados aspectos relativos à síntese das estruturas, como a influência das quantidades de trietilamina e da 
resina BDGE na massa molar e propriedades finais dos produtos obtidos. A caracterização das estruturas obtidas em 
cada uma das etapas de reação foi realizada utilizando espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 
Fourier e espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 1H. O comportamento térmico dos produtos finais 
obtidos foi estudado através das técnicas de calorimetria diferencial exploratória e análise termogravimétrica.A 
presença de BDGE nas cadeias dos materiais aumenta a capacidade de ligações, resultando em materiais com maiores 
pesos moleculares que apresentam boa estabilidade térmica. 
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Chemical Structures and thermal properties of Polyesters obtained from different samples of Biodiesel epoxidized 

 
 In this work new structures from oligoesters and polyesters from different oils (olive oil, sunflower oil and 
linseed oil) were synthesized and characterized. Oligoesters and polyesters were synthesized from the reaction of fatty 
acid methyl epoxy-esters, obtained from different oils, with cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride in the presence 
of triethylamine (TEA). Different amounts of the resin 1,4-butanediol diglycidyl ether (BDGE) were added in order to 
increase the capacity of crosslinking. The molar ratio of BDGE used in system was between 0 and 0.066. The 
intermediate structures, as well as the oligoesters and polyesters produced, were analyzed by using Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy and Nuclear Magnetic Resonance (1H - NMR). The thermal behavior of the products was 
realized through Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric analyses. The presence of BDGE in the 
materials chains increases the bonding capacity resulting in a higher molecular weight material which presents good 
thermal stability. 
 
Keywords: Vegetable oils, Biodiesel, polyesters, epoxidation, thermal properties. 
 
 Introdução 
 
 Na última década a investigação da obtenção de novos materiais a partir de óleos vegetais e 

gorduras animais têm atraído maior atenção devido ao grande potencial na síntese de diferentes 

materiais inclusive substituindo derivados petroquímicos1. A motivação da pesquisa para a 

produção de novos materiais a partir de fontes alternativas e renováveis deve-se ao gradual aumento 

no preço do petróleo e à diminuição de suas reservas, além do fato dos óleos serem biodegradáveis 

e, dessa forma, menos agressivos ao meio ambiente2. Dependendo das transformações químicas 

realizadas sobre os óleos, esses podem conferir aos polímeros biodegradabilidade. 
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 A síntese de polímeros a partir de óleos vegetais possui aplicações industriais e recentes 

desenvolvimentos nesta área têm se mostrado promissor 3-6. A estrutura dos monômeros usados na 

preparação de polímeros, além das condições de síntese, influi diretamente nas suas propriedades. 

Dessa forma, as moléculas de triglicerídeos de óleos podem gerar produtos com diferentes 

propriedades, dependendo da distribuição dos diferentes tipos de ácidos graxos. Estes podem 

apresentar cadeias totalmente saturadas, com insaturações, com grupos hidroxila, epóxi, entre 

outros. Um dos parâmetros mais importantes é o grau de insaturação do ácido graxo. A presença de 

cadeias de óleos insaturados e seus derivados na estrutura do polímero melhora algumas 

propriedades físicas em termos de flexibilidade e adesãoErro! Indicador não definido.. Além disso, os 

carbonos insaturados são pontos de modificação nas cadeias de ácidos graxos. Dentro desse 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo o estudo do uso de óleos com diferentes graus de 

insaturação para a produção de novas estruturas de oligômeros de ésteres e poliésteres. 

O primeiro estágio da transformação dos diferentes óleos vegetais é a reação de 

transesterificação, a qual têm por objetivo a formação de monoalquil ésteres de ácidos graxos a 

partir de triglicerídeos. Os monoalquil ésteres representam uma fonte interessante de matérias-

primas para a produção de novos materiaisErro! Indicador não definido., no entanto, sua reatividade pode 

ser melhorada através da introdução de outros grupos funcionais. Assim, a epoxidação tem um 

papel importante, já que os epóxidos olefínicos são estruturas bastante versáteis em síntese 

orgânica, sendo suscetíveis a reagir com um grande número de substâncias7, 8. 

 
Experimental 
 
 Os metil-ésteres utilizados neste trabalho são produtos obtidos através do “processo de 

Transesterificação em duas etapas – TDSP” 9.  As novas estruturas de oligômeros de ésteres e 

poliésteres foram obtidas através da formação de metil-ésteres seguida da epoxidação usando ácido 

perfórmico gerado in situ, na presença de tolueno, e conseqüente reação de polimerização por 

abertura de anel epóxido usando como substratos os epóxi-ésteres dos óleos de oliva (EEO), de 

girassol (EEG) e linhaça (EEL), o anidrido cis-1,2-ciclohexano dicarboxílico (CH) e trietilamina 

(TEA). Além disso, foram estudados sistemas com diferentes quantidades da resina tetrafuncional 

1,4-butanodiol diglicidil éter (BDGE). 

 

Reações de Transesterificação 

 As reações de transesterificação foram realizadas pelo método TDSP, conforme descrito por 

Samios et al 9. Este processo é realizado em duas etapas consecutivas de catálise homogênea. A 

primeira etapa consistiu em uma catálise básica, usando KOH como catalisador e a segunda etapa, 
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uma catálise ácida, usando H2SO4. O metanol foi o álcool usado em ambas as etapas. A etapa 

fundamental consiste na dissolução do KOH no álcool (0,80 g de KOH em 50 mL de metanol). A 

mistura metanol/KOH é adicionada ao balão de 500 mL e, a seguir, o óleo (100mL). A razão molar 

de óleo: álcool é de aproximadamente 1:12. A temperatura foi elevada lentamente até 60°C, sob 

refluxo e agitação, mantida constante e, então, deixou-se a mistura reagir por 1 hora. Após 

resfriamento até temperatura ambiente e separação de fases, adicionou-se à fase menos densa a 

mesma quantidade de metanol usada anteriormente (50 mL) e então se iniciou a catálise ácida com 

a adição de 1,5 mL de H2SO4. A reação se deu por mais 1,5 horas a 60°C, sob refluxo e agitação 

constante. Após novo resfriamento e separação de fases, a fase superior, rica em álcool e metil-

ésteres, foi lavada com água destilada para a retirada do catalisador. O solvente residual foi 

separado por evaporação a vácuo, sob agitação. 

 

Reações de Epoxidação 

 Os metil-ésteres obtidos a partir dos diferentes óleos vegetais foram epoxidados com ácido 

perfórmico gerado in situ, na presença de tolueno com a finalidade de minimizar a abertura do anel 

epóxido. A razão molar de peróxido de hidrogênio/ácido fórmico/insaturação (duplas ligações) foi 

de 20/2/1. A cada 15 g de éster foram adicionados 100 mL de tolueno. As reações foram realizadas 

em condensador acoplado com agitação magnética e temperatura controlada de 80°C. Para a 

completa conversão das duplas ligações em grupos epóxidos foram necessárias 2,5 horas para os 

ésteres do óleo de oliva, 5 horas para os ésteres derivados do óleo de girassol e 7 horas para os 

derivados do óleo de linhaça. Após o término da reação foi realizada separação de fases em um 

funil de separação. A fase orgânica (fase superior) é neutralizada com solução de carbonato de 

sódio (10% em massa). Após separação de fases, lavagem com água destilada e nova separação de 

fases, adicionou-se sulfato de sódio anidro a fase orgânica para a retirada do excesso de água e, 

após filtragem o solvente é removido á vácuo. 

 

Reações de Polimerização 

 Os diferentes epóxi-ésteres obtidos foram reagidos com o anidrido cis-1,2 ciclohexano 

dicarboxílico (CH) na presença de trietilamina (TEA) em balões de 125 ml, com condensador de 

refluxo sob agitação magnética. Em algumas reações foram adicionadas diferentes quantidades da 

resina BDGE. A reação foi realizada a 160°C durante 4 horas. As composições dos sistemas em 

termos de XEEO, XEEG, XCH e XBDGE, onde X representa as frações molares dos componentes, são 

apresentados nas Tabelas 1 e 2. As reações de polimerização utilizando os epóxi-ésteres do óleo de 

linhaça ainda estão em fase de preparação. 
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Tabela 1. Composição molar das reações de polimerização utilizando os epóxi-ésteres do óleo de 

oliva (EEO).  

Amostra XEEO XBDGE XCH XTEA.10-3 

A 0,50 0,0 0,5 8,5 

B 0,45 0,5 0,5 8,5 

 

Tabela 2. Composição molar das reações de abertura do anel epóxido utilizando os epóxi-ésteres do 

óleo de girassol (EEG). 

Amostra XEEG XBDGE XCH XTEA.10-3 

C 0,3300 0,000 0,67 2,0 

D 0,3300 0,000 0,67 8,5 

E 0,2970 0,033 0,67 2,0 

F 0,2970 0,033 0,67 8,5 

G 0,2800 0,050 0,67 8,5 

H 0,2640 0,066 0,67 2,0 

I 0,2640 0,066 0,67 8,5 

 

Purificação das amostras obtidas da abertura do anel epóxido 

 Os produtos foram purificados pelo método de precipitação fracionada, dissolvendo-se em 

acetona P.A. e precipitando as frações de maior massa molecular em água, repetindo-se o 

procedimento até o desaparecimento de coloração amarela do material solúvel no solvente. As 

amostras insolúveis (Amostras H e I, conforme Tabela 2) foram lavadas com acetona P.A. à 

temperatura ambiente, sob agitação constante, até o desaparecimento da mesma coloração na fase 

da acetona. As amostras foram secas em estufa a vácuo a 60°C até peso constante e estocadas em 

dessecador a temperatura ambiente para posterior análise. Este procedimento foi realizado 

principalmente para remover das amostras as frações de metil ésteres de ácidos graxos saturados, 

que não participam das reações de epoxidação e posterior abertura do anel epóxido. 

 

Caracterização das Amostras 

 A caracterização das estruturas obtidas em cada uma das etapas de reação foi realizada 

utilizando Espectroscopia na Região do Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H. O comportamento térmico dos 
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produtos finais obtidos da abertura do anel oxirânico foi estudado através das técnicas de 

calorimetria diferencial exploratória (DSC) e análise termogravimétrica (TGA). 

 As análises de Espectroscopia na região do infravermelho foram realizadas no equipamento 

Shimadzu-FTIR-8300. As amostras líquidas foram realizadas em cristal de NaCl e as amostras 

sólidas em pastilhas de KBr. Os espectros foram obtidos por medidas de transmitância, na faixa 

entre 4.000 a 500 cm-1, com 32 varreduras. 

 As análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C foram realizadas em um 

equipamento Varian Modelo Inova - 300 MHz. As amostras foram preparadas em CDCl3, 

utilizando o tetrametilsilano como referência. Através da análise quantitativa dos sinais de 

hidrogênio presentes nos espectros de RMN 1H foram determinadas as massas molares médias dos 

diferentes óleos, a conversão das reações de transesterificação e epoxidação, além da seletividade 

de epoxidação, segundo Miyake, Y. et al 10. 

 As análises de Calorimetria Diferencial Exploratória foram realizadas no equipamento 

Differential Scanning Calorimeter, modelo DSC-2910 – TA Instruments. Aproximadamente 5 mg 

de amostra foram aquecidas de -100 °C a 100 °C, a 20 °C.min-1. 

 As análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas no equipamento Q-50–TA 

Instruments. Aproximadamente 4 mg de amostra foram aquecidas de 30 °C a 800 °C, a 20 °C.min-1.  

 As análises de Cromatografia por Exclusão de Tamanho foram realizadas no equipamento 

GPC Waters 510 acoplado com índice de refração RI-410, usando tetrahidrofurano como diluente. 

 
Resultados e Discussões 
 
Preparação e Caracterização dos produtos intermediários das reações 

 O principal ácido graxo presente nas moléculas de triglicerídeos do óleo de oliva é o ácido 

oléico. O óleo de girassol possui principalmente os ácidos palmitoleico, esteárico, oléico e linoleico 

e, o óleo de linhaça, os ácidos oléico, linoléico e linolênico. A caracterização dos diferentes óleos e 

a conversão dos triglicerídeos em metil-ésteres foram obtidas através da técnica de RMN de 1H e 

FTIR. Os espectros obtidos para os diferentes óleos são bastante semelhantes e diferem 

principalmente quanto à área referente aos prótons dos carbonos insaturados. A Figura 1 mostra o 

espectro de RMN 1H do óleo de linhaça. 
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Figura 1. Espectro de RMN 1H do Óleo de Linhaça. 

 

 Para a determinação da massa molar média do óleo de girassol (MM), utilizou-se à equação 

110: 

 
(1) 

 

onde, FN é o fator de normalização (área por próton); H é a área do sinal dos hidrogênios dos 

grupos metila do triglicerídeo; C, D, E, F e G são as áreas dos sinais dos hidrogênios dos grupos 

metilenos do triglicerídeo; A é a áreas dos sinais de hidrogênios olefínicos, sendo descontado o 

valor da área referente ao hidrogênio do glicerol (ver estrutura química da Fig. 1), que aparece na 

mesma região; 173,1 é o valor da massa molar do fragmento mostrado na Figura 2. 

O fator de normalização (FN) foi calculado através da razão da área dos quatro hidrogênios 

dos grupos metileno do glicerol (Pico B da Figura 1) dividido por 4. 
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Figura 2. Fragmento do triglicerídeo. 

 

 As massas molares calculadas para os óleos de oliva, girassol e linhaça foram 892 g, 896 g, e 

890g, respectivamente. Partindo-se dos diferentes óleos, realizou-se a reação de transesterificação. 

Os intermediários da reação de transesterificação são monoglicerídeos e diglicerídeos. Da mesma 

forma que no caso dos triglicerídeos, os prótons dos grupos metilenos glicerídicos dos mono e di-

glicerídeos aparecem nos espectros de RMN 1H na região entre δ = 4,0 - 4,4 ppm11. A Figura 3 

mostra o espectro de RMN de 1H do produto obtido da reação de transesterificação do óleo de 

linhaça. A estrutura química mostrada na Figura 3 representa o principal metil-éster obtido a partir 

do óleo de linhaça (linolenato de metila), devido a sua composição de ácidos graxos. 
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Figura 3. Espectro de RMN 1H de metil ésteres derivados do óleo de linhaça. 

 Comparando os espectros de RMN 1H dos diferentes óleos de partida e dos seus respectivos 

metil ésteres, observa-se no espectro dos metil-ésteres o desaparecimento total do deslocamento 

químico referente aos glicerídeos em δ = 4,0-4,4 ppm (Pico B). A ausência destes sinais indica que 

no produto obtido não há triglicerídeos, diglicerídeos e monoglicerídeos e, dessa forma, que ocorreu 

completa conversão da reação de transesterificação. A ausência destes sinais também demonstra 

eficiência do processo de separação dos produtos da reação (glicerol e metil-ésteres), o que nem 

sempre é observado na catálise básica homogênea11Erro! Indicador não definido.. O aparecimento do 

deslocamento químico em δ = 3,6 ppm no espectro dos metil-ésteres, referente aos prótons do grupo 

metila de éster (Pico I), confirmam que ocorreu a transesterificação. 

 O rendimento (% em massa) de metil-ésteres foi calculado considerando o volume inicial 

dos diferentes óleos e o volume final dos metil-ésteres obtidos, as densidades dos materiais e a 

porcentagem de conversão obtida pela técnica de RMN, de acordo com a equação 2:  

 
(2) 

 Onde %CME é a porcentagem de conversão da reação de transesterificacao que, como já 

discutido anteriormente foi igual a 100% (conversão completa), VME e ρME são o volume e a 

densidade dos metil-ésteres obtidos, Vóleo e ρóleo são o volume e a densidade do óleo usado na 

reação. Os rendimentos obtidos foram maiores que 90%. Os espectros de RMN de 1H dos epóxi-

ésteres derivados dos metil ésteres do óleo de linhaça, é mostrado na Figura 4. 
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Figura 4. Espectro de RMN 1H dos epóxi-ésteres derivados do óleo de linhaça. 
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 A partir das reações de epoxidação utilizadas neste trabalho são obtidas seletividades em 

torno de 90%. O espectro da Figura 4 mostra conversão igual a 100% devido ao total 

desaparecimento do deslocamento químico em δ = 5,3 ppm (Pico A das Figuras 3 e 1) proveniente 

dos prótons de carbonos insaturados. 

 O espectro de FTIR do metil-éster e do epóxi-éster derivados do óleo de girassol são 

mostrados na Figura 5. 

 
Figura 5. Espectro de Infravermelho do metil-éster e do epóxi-éster obtidos a partir do óleo de girassol. 

 

 O espectro FTIR dos metil-ésteres e dos epóxi-ésteres dos demais óleos utilizados (óleo de 

oliva e óleo de linhaça) são bastante semelhantes aos obtidos do óleo de girassol. No espectro do 

epóxi-éster observou-se o desaparecimento das bandas em 3.009 cm-1 e 1.655 cm-1 indicando que 

ocorreu conversão total das duplas ligações12. Além disso, o aparecimento de duas bandas, em 827 e 

843 cm-1, características da vibração do anel epóxido, confirmam que ocorreu epoxidação das 

duplas ligações12. Uma pequena absorção em 3467 cm-1, característica da ligação O-H, pode ser 

devido à abertura residual do anel epóxido. A banda de absorção intensa em aproximadamente 1742 

cm-1 é característica da deformação axial da ligação C=O de ésteres alifáticos. A carbonila é 

associada à função éster devido às absorções de deformação axial de C-O na região entre 1.300 e 

1.100 cm-1. Os espectros dos ésteres epoxidados, dos oligoésteres e poliésteres obtidos a partir dos 

ésteres também mantém este mesmo conjunto de bandas. 

 

Preparação e Caracterização dos oligômeros de ésteres e poliésteres 

  A Figura 6 mostra os espectros de FTIR dos produtos obtidos da abertura do anel epóxido 

utilizando os epóxi-ésteres do óleo de oliva. 
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Figura 6. Espectros de FTIR das amostras A e B obtidas de acordo com a Tabela 1. 

 

 Ao comparar os espectros de FTIR dos produtos obtidos da abertura do anel epóxido 

utilizando os epóxi-ésteres do óleo de oliva, o anidrido cis-1,2 ciclohexano dicarboxílico com e sem 

a adição de BDGE ao meio reacional, conforme especifica a Tabela 1, podemos observar que todas 

as amostras apresentam os mesmos grupos funcionais, já que os espectros são muito semelhantes. 

 A Tabela 3 mostra os resultados obtidos através das análises de Cromatografia por Exclusão 

de Tamanho das amostras dos oligômeros de ésteres e poliésteres obtidos de acordo com as Tabelas 

1 e 2. 

Tabela 3. Massa molecular média (Mw), polidispersidade e características das amostras obtidas da 

abertura dos anéis epóxidos. 

Amostra Mw (Daltons) Polidispersão Características 

A 2,500 1,8 Oligômero, viscoso, termoplástico 

B 8,350 2,0 Oligômero, viscoso, termoplástico 

C 3,844 1,7 Oligômero, viscoso, termoplástico 

D 5,329 1,7 Oligômero, viscoso, termoplástico 

E 6,233 1,7 Oligômero, altamente viscoso, termoplástico 

F 9,520 2,0 Oligômero, altamente viscoso, termoplástico 

G 13,535 1,9 Oligômero, altamente viscoso, termoplástico 

H Reticulado - Polímero, sólido, termorrígido 

I Reticulado - Polímero, sólido, termorrígido  

 

 A partir da análise da Tabela 3 e comparando os resultados com as composições usadas para 

a síntese das amostras (Tabela 1 e 2), podemos observar que a presença de BDGE aumenta a 

capacidade de ligações entre moléculas gerando um aumento na massa molar. O BDGE é mais 

reativo do que os epóxi-ésteres produzidos neste trabalho por terem os grupos epóxidos terminais 

nas cadeias e, dessa forma são menos impedidos, favorecendo o crescimento das cadeias. Além 

disso, a partir da comparação da amostra C com a amostra D e da amostra E com a amostra F, 
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podemos observar que o aumento da fração molar de trietilamina de 2,0. 10-3 para 8,5. 10-3 também 

gera um aumento na massa molar. Esse aumento na massa molar é devido à capacidade da 

trietilamina em formar estruturas instáveis, como COO-, pelo seu ataque aos grupos oxirânicos13. 

 Os dados de DSC juntamente com os dados de TGA mostraram um aumento da estabilidade 

térmica com a adição de BDGE. A Figura 7 mostra os dados de TGA para as amostras obtidas 

conforme Tabelas 1 e 2. 

 
Figura 7. Curvas de TGA das amostras obtidas de acordo com as Tabelas 1 e 2. 

 
Conclusões 
 
 Foi observado que a reação de transesterificação realizada através da catálise básico-ácida 

fornece completa conversão da reação, o que gera elevados rendimentos em metil-ésteres, 

superiores a 90%. 

 Os dados de TGA, juntamente com os dados de DSC e GPC, permitem concluir que a 

presença de BDGE nas cadeias aumenta a capacidade de ligação das moléculas de anidrido com os 

grupos oxirânicos, o que gera um aumento na massa e conseqüente estabilidade térmica. 

 Ao comparar os produtos obtidos das reações de abertura do anel epóxido com diferentes 

composições, podemos observar que todas as amostras apresentam os mesmos grupos funcionais, já 

que os espectros de FTIR e de RMN 1H são muito semelhantes. 
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