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Resumo: O meio ambiente requer polímeros que possam ser degradados pela ação de microrganismos. No presente 
trabalho estudou-se a biodegradação de amostras de poliuretano derivado de óleo vegetal (óleo de mamona), que foram 
irradiados com raios gama 25 kGy e 100 kGy comparativamente com o mesmo poliuretano sem ter sido irradiado. A 
biodegradação do poliuretano foi realizada em meio de cultura contendo o fungo Aspergillus niger por 146 dias e o 
resultado obtido foi avaliado utilizando a técnica de análise termogravimétrica, onde se observou mudanças de 
comportamento das curvas TGA/DTG indicando que ocorreram modificações químicas das moléculas presentes na 
estrutura da cadeia polimérica, confirmando assim que o material sofreu ação dos microrganismos. 
Palavras chave: poliuretano, biodegradação, óleo vegetal, raios gama. 
 

Biodegradation polyurethane derived from vegetable oil irradiated with gamma rays 
25 kGy and 100 kGy  

 
Abstract:  The environment requires polymers that can be degraded by the action of microorganisms. In this work was 
studied the biodegradation of polyurethane samples derived from vegetable oil (castor oil), which were irradiated with 
gamma rays 25 kGy and 100 kGy compared with the same polyurethane without being irradiated. Biodegradation of 
polyurethane was carried out in culture medium containing the fungus Aspergillus niger by 146 days and the result was 
evaluated using the technique of thermogravimetric analysis, where there was a change of behavior of the curves TGA / 
DTG occurred indicating that chemical modifications of molecules present in the structure of the polymer chain, thus 
confirming that the material has undergone the action of microorganisms.  
Keywords: polyurethane, biodegradation, vegetable oil, gamma rays. 
 
 

Introdução 
 

O meio ambiente requer polímeros que possam ser degradados e decompostos, já que o uso 

dos mesmos tende a crescer na vida diária da população. Isto torna os resíduos poliméricos um dos 

grandes causadores de problemas ecológicos. Nesta situação muitos são os incentivos direcionados 

à pesquisa e desenvolvimento de polímeros com propriedades biodegradáveis. A biodegradação 

pode ocorrer por meio da ação de microrganismos, associado a vários fatores ambientais que 

favoreçam o meio de cultura.  

Os poliuretanos derivado de óleo vegetal nos últimos anos vêm sendo aplicados em 

diferentes ramos de atividades, onde se destaca seu uso na área médica/odontológica/veterinária, 

como biomaterial de vasto uso [1]. Em outras áreas de aplicações, como na construção civil, 
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eletroeletrônica e indústria de refrigeração o poliuretano derivado óleo vegetal tem demonstrado, 

além das suas excelentes propriedades mecânicas, elétricas e térmicas, que é um material 

biodegradável. Essa biodegradação acontece porque o poliuretano possui em sua estrutura 

molecular, seguimentos poliésteres graxos provenientes do óleo vegetal, que em condições de meio 

de cultura apropriado, o torna suscetível à ação metabólica dos microrganismos [2]. 

O poliuretano estudado neste trabalho está sendo desenvolvido para aplicação como 

embalagens estéreis, onde as embalagens e os produtos têm que passar por um processo de 

esterilização por raios gama. Este processo de esterilização por raios gama pode causar algum tipo 

de modificação na estrutura molecular do poliuretano podendo alterar sua característica de 

biodegradabilidade [3].  

Este trabalho tem como objetivo avaliar as características de biodegrabilidade do 

poliuretano, utilizando técnica de análise termogravimétrica (TGA) [4, 5], comparando amostras de 

polímero sem ter sido irradiado e o submetido aos raios gama.  

 

Experimental  

Preparação do poliuretano derivado de óleo vegetal. 

Foi utilizado o poliuretano derivado de óleo vegetal fornecido pela empresa CEQUIL –

Araraquara – SP. O poliuretano derivado de óleo vegetal é apresentado na forma biocomponente 

composto de um poliol e de um pré-polímero. A reação de formação do poliuretano ocorre por 

policondensação entre o isocianato presente no pré-polímero e as hidroxilas presente no poliol. O 

poliol foi obtido a partir do óleo de mamona, um poliéster tri-funcional. O pré-polímero foi obtido a 

partir do difenilmetano diisocianato (MDI) e pré-polimerizado com poliol, mantendo uma 

percentagem de isocianato e hidroxila sem reagir para posterior reação. As amostras foram 

preparadas com adição do pré-polímero e poliol na proporção 1:1 em peso. 

Aplicação de raios gama. 

Os raios gama foram aplicados ao poliuretano em doses de 25 e 100 kGy, pela empresa 

Embrarad Cotia – SP, com uma fonte industrial de Cobalto 60 MDA Nordion`s JS-9600.  

Preparação do meio microbiológico. 

Utilizou-se meio de cultura contendo 0,10 g de NH4H2PO4, 0,02 g de KCl, 0,02 g de MgSO4  

7 H2O; 0,30 g  de extrato de levedura em 100 mL de água destilada. O pH da solução foi ajustado 

em 7,8 e o meio colocado em erlenmeyer que foram autoclavados. Em seguida as amostras dos 

polímeros (esterilizados) foram adicionadas às soluções.  O meio foi inoculado com uma suspensão 

de 1,0 mL de microrganismos Aspergillus niger. As amostras permaneceram dentro de uma estufa 
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durante 146 dias, à temperatura de 30 °C. Após o procedimento, as mesmas foram lavadas, 

esterilizadas e secas em estufa por algumas horas, segundo Santos 1998 [6].  

 

Análise termogravimétrica  

A biodegradabilidade do poliuretano pode ser avaliada por possíveis mudanças estruturais 

dos segmentos poliméricos provocadas por ação de microrganismos. De acordo com os trabalhos de  

Cangemi 2006 [5, 7] a ação dos microrganismos em poliuretanos com segmentos poliésteres ocorre 

inicialmente pela hidrolise desses segmentos provocando mudanças estruturais no polímero. O 

processo de decomposição térmica registrado nas curvas termogravimétricas é uma característica de 

cada material estando relacionada ao seu tipo de estrutura molecular [8]. Quando ocorre alguma 

mudança estrutural no material que está sendo analisado observam-se alterações no comportamento 

dessas curvas termogravimétricas. Esta mudança de comportamento é que vai evidenciar neste 

trabalho o processo de biodegradação.  

As análises termogravimétricas foram realizadas no equipamento SDT Q-600, da TA-

Instruments. Os parâmetros e condições de trabalho foram: massa ≈ 5,0 mg; atmosfera N2 - Fluxo 

100 cm-3/min; razão de aquecimento 10 °C/min; faixa temperatura 30 a 750 °C.  

 

Resultados e Discussão 

 As análises termogravimétricas foram realizadas com quatro amostras de poliuretanos. A 

primeira análise foi feita com uma amostra de poliuretano virgem, ou seja, sem ter sido irradiado e 

sem ter sido submetido ao meio microbiológico (amostra A). Na segunda analise foi feita com 

amostra de poliuretano que não foi irradiado, mas foi submetido ao meio microbiológico (amostra 

B). A terceira e a quarta análise foram feitas com amostra de poliuretanos irradiados com raios 

gama 25 kGy e 100 kGy, após essas terem sido submetidas ao meio microbiológico (amostras C e 

D respectivamente). A Fig. 1 mostra as curvas termogravimétricas TG (a) e DTG (b) sobrepostas 

obtidas para as amostras de poliuretanos (A), (B), (C) e (D). 

 Nas curvas termogravimétricas TG da Fig. 1(a) observam-se duas etapas de decomposição 

bem definidas. Segundo Claro-Neto [1], a primeira etapa de decomposição do poliuretano derivado 

de óleo vegetal, está relacionada com a decomposição dos segmentos derivado do diisocianato e a 

segunda decomposição aos segmentos derivado do poliol. 
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                                      (a)     

 

(b) 

Figura 1- Curvas termogravimétricas (a) TG e (b) DTG para as amostra de poliuretano: (A) sem irradiação, 

(B) sem irradiação mais meio microbiológico, (C) 25 kGy mais meio microbiológico e (D) 100 kGy mais 

meio microbiológico. 

 

 A primeira etapa de decomposição do poliuretano da amostra A inicia-se em 258 oC e 

termina em 308 oC. Em seguida ocorre a segunda etapa de decomposição terminando em 475 oC. A 

curva termogravimétrica da amostra A foi utilizada como referência no estudo comparativo com os 

poliuretanos irradiados e submetidos ao processo de biodegradação. 

 Nas curvas termogravimétricas TG sobrepostas para as amostras (B), (C) e (D), Fig. 1(a) 
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observa-se o mesmo comportamento de decomposição em duas etapas, com variações no valor da 

porcentagem de perda de massa entre uma amostra e outra. 

  Na Fig. 1 (b), onde são mostradas as curvas DTG, fica mais caracterizada essa variação de 

perda de massa. Como a primeira etapa está relacionada a decomposição do difenilmetano 

diisocianato (pré-polímero) ou seja, quebra da ligação uretano e a segunda etapa se relaciona a 

decomposição do poliol, pode ser estabelecida uma relação entre essas duas porcentagens de perda 

de massa, onde se obtêm um valor constante característico do poliuretano de referência. Pode se 

concluir que se ocorrer uma mudança no valor desta relação é porque houve alguma modificação 

nas moléculas presente nos segmentos da estrutura do poliuretano. A Eq. 1 mostra a relação entre a 

porcentagem de perda de massa na primeira etapa e a segunda etapa de decomposição. 

 
Onde:  α é uma constante do poliuretano. U é a porcentagem de perda de massa na primeira etapa de 

decomposição e P é a porcentagem de perda de massa na segunda etapa de decomposição 

 

 A Tabela 1 mostra os valores obtidos de porcentagem de perda de massa para a primeira e 

segunda etapa de decomposição, obtidas pelas curvas termogravimétricas e o valor da relação α 

para as respectivas amostras de poliuretanos. 

 

Tabela 1 - Porcentagem das perdas de massa da primeira e segunda etapa de decomposição e os respectivos 

valores da relação α. 

Poliuretano % Perda de massa 
( U ) 

% de perda de massa 
( P ) 

( α ) 

Controle sem irradiação 
(amostra A) 

36,48 58,42 0,6244 

Sem irradiação + meio 
microbiológico (amostra B) 

38,50 55,70 0,6912 

Irradiado 25 kGy + meio 
microbiológico (amostra C) 

39,82 57,51 0,6924 

Irradiado 100 kGy + meio 
microbiológico (amostra D) 

40,47 55,03 0,7354 

  

 Analisando a Tabela 1 verificou-se que existe uma diferença no valor de α para amostra A e a 

amostra B, que já era esperado, caracterizando uma alteração das moléculas presentes nos segmentos da 

estrutura polimérica, que ocorreu devido a ação dos microrganismos. Em relação às amostra que foram 

irradiadas, levando-se em consideração que a energia incidente na estrutura polimérica facilita a 

reação de uma pequena porcentagem de isocianato (NCO) e hidroxila (OH) que ainda estão livre no 

(1) 
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meio, fazendo com que ocorra um aumento das ligações uretano, consequentemente alterando os 

valores da primeira e segunda perda de massa. Essa mudança não altera as moléculas pertencentes 

aos segmentos da estrutura polimérica e sim o grau de entrecruzamento [9] e por ser proporcional  

mantém a relação α constante. Portando, a variação na relação α para as amostra C e D, comparada 

com a amostra A, está relacionada a ação de microrganismos, assim como o processo ocorrido com 

a amostra B, demonstrando que a radiação gama não afetou o comportamento de 

biodegradabilidade do poliuretano.   

  

Conclusão 

 Podemos concluir que a esterilização do poliuretano derivado de óleo vegetal com raios 

gama não altera as suas características de biodegradabilidade. 
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