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Resumo:  
Os revestimentos de PU são muito utilizados em áreas que exigem alto desempenho. Para determinadas aplicações a 
resina PU, base solvente é a mais utilizada, porém o alto teor de compostos orgânicos voláteis (VCO) como tolueno, 
xileno, benzeno, etc. são um problema.  Neste trabalho, foram sintetizados e caracterizados quatro tipos de pré-
polímeros com baixo teor de VCO a partir de fontes renováveis como o óleo de mamona e o óleo de crambe com 
solventes oxigenados e verdes. Os revestimentos de PU foram sintetizados com pré-polímeros nas proporções de 
NCO/OH  2:1 e 3:1. O processo de cura foi por umidade do ar. A caracterização foi feita desde o pré-polímeros, 
oligômeros e poliésteres e com os revestimentos por: FTIR, TGA/DTA, RMN, CG-FID e GPC, além do revestimento 
ser aplicado em placas de alumínio e vidro e submetidos a análise de câmara salina, dureza e adesão. Os resultados 
evidenciaram a reação entre os pré-polímeros e os oligômeros e poliésteres pelo desaparecimento da banda de NCO a 
2270 cm-1. Os filmes de PU apresentaram boa estabilidade térmica (> 270 °C), alta resistência a tração e deformação. 
Dentre as formulações testadas os filmes com os pré-polímeros derivados do HDI apresentaram melhores resultados 
com os poliésteres de crambe (PEC 02 e PEC 03). 
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Polyurethane coating from prepolymers and Crambe oil polyesters in oxygenates and green 
solvents 

 
Abstract:  
The PU coatings are extremely used in areas that require high-performance. For several applications PU resin, the 
solvent base is commonly used, the problem is the solvents with high content of volatile organic compounds (VCO) 
like: toluene, xylene, benzene, etc.. In this work, we were synthesized and characterized four kinds of prepolymers with 
low-VCO from renewable sources such as castor oil and crambe oil with oxygenate and green solvents. The PU 
prepolymers had been synthesized in the proportions NCO/OH 2:1 and 3:1. The curing process was carried out with 
atmospheric moisture in the films. Characterization was made from prepolymers, oligomers and polyesters and PU 
films by FTIR, TGA / DTA, NMR, GPC and GC-FID, besides this the coatings were applied on aluminum and glass 
plates and, subjected to analysis chamber saline, hardness and adhesion. The results indicated that the reaction occurred 
between the prepolymers with oligomers or polyesters, because disappearance of the NCO band at 2270 cm-1. The PU 
films showed good thermal stability (> 270 °C), high tensile strength and deformation. Surround the formulations, the 
PU films with HDI prepolymers showed the best results with polyesters from crambe oil (PEC 02 and PEC 03). 
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Introdução  

Os poliuretanos (PU) são uma das classes de polímeros mais versáteis, pois podem ser 
aplicados em diferentes áreas como: termoplásticos, termorrígidos, espumas rígidas e flexíveis, 
adesivos e revestimento [1]. Qualquer composto contendo um ou mais grupos de hidrogênio ativos 
podem participar da síntese de PU, e podem ser classificados por ordem de reatividade, como: 
aminas primárias alifáticas, aminas primárias aromáticas, mercaptanas, hidroxilas primárias, água, 
hidroxilas secundárias, terciárias e fenólicas, ácidos carboxílicos e hidrogênios da amina secundária 
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das uréias, uretanas, amidas, entre outros grupos [2-4]. Para a aplicação em revestimento de alto 
desempenho, atualmente o mais utilizado são os pré-polímeros devido a baixa pressão de vapor dos 
compostos orgânicos voláteis (VOC) e diminuem a toxidade dos monômeros de diisocianatos [2, 5, 
6]. As propriedades desse tipo de resina são: adesão, resistência à abrasão, dureza, resistência 
química e resistência a solventes, baixa temperatura de aplicação, tolerância à alta umidade, 
facilidade de aplicação, autocatálise e, uma das mais relevantes, é a redução de VOC presentes nos 
monômeros e solventes. Outra característica como demanda crescente de mercado é o uso de polióis 
derivados de óleo de mamona e outros óleos modificados que são transformados em polióis [4, 7, 
8]. Os poliésteres são mais apropriados para a fabricação de PU do tipo termoplásticos e 
revestimentos, pois são responsáveis pelas melhores propriedades mecânicas. Comparando as 
estruturas dos poliéteres com os poliésteres, é possível observar que os poliésteres apresentam 
estruturas mais polares, capazes de formar interações mais fortes, tipo ligações de hidrogênio, com 
os grupos uretanos da cadeia polimérica vizinha [2, 9].  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi sintetizar pré-polímeros de poliuretano a partir de 
solventes oxigenados e verdes diversificando o diisocianato, um aromático (TDI) e um alifático 
(HDI), e como polióis óleo de mamona, trimetilolpropano e propilenoglicol, para a formação do 
revestimento foram sintetizados oligômeros e poliésteres hidroxilados derivados do óleo de crambe.  
 
Experimental 
 
Síntese dos pré-polímeros 

A síntese foi planejada na razão molar NCO/OH 2:1 para todos os pré-polímeros. 
Inicialmente adicionou o óleo de mamona, propilenoglicol, butil-hidroxitolueno (BHT), 
trimetilolpropano (TMP) e os diluentes (acetatos de etila, acetato de butila, acetato de etilglicol, 
acetato de butilglicol e etil ésteres de ácidos graxos). A temperatura interna da mistura dos 
reagentes foi elevada até 60°C, aproximadamente, mantendo em condições isotérmicas por 30 min, 
ou até a completa dissolução do TMP, todo o processo foi feito em atmosfera inerte (N2). Após a 
completa dissolução, resfriou o sistema para 30ºC e adicionou o diisocianato (TDI ou HDI). O 
processo é altamente exotérmico e, nesta etapa a temperatura deve ser mantida abaixo de 70ºC, após 
a estabilização da temperatura a reação continua sob agitação e temperatura constante. A 
temperatura dessa etapa foi 60°C para o TDI e 70°C para o HDI. Após um período de 3 h iniciou o 
controle do índice de NCO por meio da norma ASTM D2572 de hora em hora. No período de 5-6 h 
a reação atingiu o índice desejado entre 10 – 7% de NCO livre. Resfriou o sistema e armazenou a 
resina em frasco plástico sob atmosfera de N2.   
 
Síntese dos oligômeros e poliésteres hidroxilados 

Os oligômeros foram obtidos na primeira etapa de síntese e os poliésteres na segunda etapa. 
A primeira etapa consistiu em modificar o óleo de crambe com Trimetilolpropano, por meio da 
reação de transesterificação na proporção 1:3, a mistura foi acrescentado o BHT, como anti-
oxidante e o Hidróxido de Lítio como catalisador (ambos 0,05%) . A mistura foi adicionada em um 
reator de inox com capacidade para produzir 1,5 Kg de oligômero ou poliésteres. A mistura foi 
aquecida até 210°C por 3 h, sendo ao final realizado o teste de solubilidade em metanol. Até essa 
etapa era obido o oligômeros (Pol). Para a síntese dos poliésteres seguia o mesmo procedimento até 
a obtenção do oligômero e seguia a reação com a adição do anidrido ftálico e anidrido malêico em 
diferentes proporções. Todo o processo foi feito em atmosfera inerte (N2). 
 
Formação do revestimento de poliuretano 

Os revestimentos de PU foram obtidos a partir da mistura em diferentes proporções do pré-
polímeros com os oligômeros e poliésteres sintetizados nas proporções de NCO/OH 2:1 e 3:1. O 
processo de cura foi por umidade do ar. As superfícies revestidas foram placas de alumínio e vidro.  
Caracterização dos filmes de poliuretanos e seus precursores 
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Os pré-polímeros foram caracterizados pelo índice de NCO (ASTM D 2572) e teor de 
voláteis e sólidos. Os oligômeros e poliésteres foram caracterizados pelos índices de acidez, 
hidroxila, saponificação e iodo e técnicas como: Cromatografia de permeação em Gel (GPC), 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Cromatografia Gasosa por Detector de chama (CG-FID). 
As técnicas comuns utilizadas tanto para a caracterização dos pré-polímeros, oligômeros, 
poliésteres e para os filmes de PU, são:  
• Espectroscopia Vibracional de Absorção na Região do Infravermelho (IV) – As amostras 

dos pré-polímeros foram analisadas em um equipamento da Perkin-Elmer 2000, no suporte de 
líquidos para as amostras de pré-polímeros, oligômeros e poliésteres. Para os filmes foram o 
FTIR foram feitos por reflectância. As condições utilizadas foram: % de Transmitância com 
acúmulo de 32 Varreduras, com resolução de 4 cm-1 na faixa de absorção de 4000-400 cm-1.  

• Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial (TG/DTA) - foram feitas para todas 
amostras no equipamento SDT Q-600 da TA Instruments, sob as seguintes condições: Massa da 
amostra ∼10 mg; Faixa de aquecimento – 25 ºC a 600 ºC; Razão de aquecimento – 10ºC.min-1.; 
Atmosferas - Nitrogênio e Oxigênio (vazão do gás = 100 mL.min-1) e Cadinho de alumina.  

• Câmara salina: somente aos revestimentos aplicados as placas de alumínio foram submetidos a 
uma câmara de névoa salina BASS Ltda, modelo USC. O método consiste em colocar o 
substrato metálico revestido com o filme em uma câmara em que foi pulverizado uma névoa 
salina contendo solução de cloreto de sódio 50 g/L, no total de 672h e todas as amostras foram 
feitas em duplicatas. 

 
Resultados e Discussão  
 

A formulação de pré-polímeros e resinas poliuretanas tem sido um assunto bem estudado em 
nosso grupo [10, 11], porém as formulações apresentavam solventes como: xileno e tolueno, ou 
seja, alto índice de VCO. Portanto, esse trabalho iniciou a modificação dessas formulações por 
solventes oxigenados e etil-esteres de ácidos graxos. Procurando manter as mesmas propriedades 
térmicas e mecânicas encontradas nas resinas anteriormente estudadas. Os índices de NCO livre 
foram de 10-9% para os pré-polímeros sintetizados a partir do TDI (T5 e T3E) e de 8-7% para os 
pré-polímeros do HDI (H3 e H3E). A diferença na porcentagem de NCO livre pode ser considerada 
devido a temperatura utilizada na síntese, que foi de 70°C para o HDI, isso propicia maior 
entrecruzamento entre as moléculas e aumento da massa molar da cadeia polimérica, como já 
observado na literatura [12, 13]. 

A caracterização dos oligômeros e poliésteres iniciou com a identificação dos principais 
ácidos graxos presentes no óleo de crambe, sendo três principais: ácido eicosenóico (7 %), ácido 
oléico (15%) e o predominante o ácido erúcico (54%). As análises dos índices podem ser 
observadas na Tabela 1 para o óleo de crambe, oligômeros e poliésteres.  
 
Tabela 1 – Propriedades físico-químicas do óleo de crambe (OC), oligômeros e poliésteres. 

Propriedades OC Pol 2 PEC 01 PEC 02 PEC 03 

Índice de acidez (mg KOH/g da amostra) 0,80 2,75 14,9 10,0 3,5 

Índice de hidroxila (mg KOH/g da amostra) – 276,3 110,9 138,5 175,7 

Índice de Saponificação (mg HCl/g) 264,0 97,1 107,9 225,2 270,5 

Índice de Iodo (cg I2/g) 87,6 59,4 50,0 54,1 53 

Viscosidade (cPs) 86,0 692,0 1873,6 904,3 2870,8 

Densidade (g.cm3) 0,903 0,953 1,04 0,99 1,02 

Teor de água (%) 0,07 0,17 0,37 0,35 0,06 
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A partir dos resultados das análises de RMN foi verificado que a estrutura do triglicerídeo 
não foi totalmente destruída durante a reação de transesterificação. Portanto, os oligômeros 
apresentavam algumas moléculas totalmente substituídas pelo TMP e outras não, permanecendo 
com o glicerol na estrutura. Esse resultado auxiliou ao aumento das ligações entrecruzadas que é 
comprovado pelo aumento do índice de hidroxila como observado na Tabela 1 para todas as 
amostras sintetizadas nesse trabalho.  

Os espectros de FTIR (Fig. 1) apresentaram alguns espectros com as principais bandas 
características dos pré-polímeros de PU, oligômeros, poliésteres e os filmes PU obtidos nesse 
trabalho. Para os pré-polímeros a principal banda característica do NCO livre pode ser observada 
em 2270 cm-1 que confirma a formação do pré-polímero referente ao índice de NCO em torno de 7 - 
10% independente do tipo de diisocianato utilizado. Essa banda não aparece nos filmes PU obtidos 
sendo a uma das comprovações que todo o NCO livre reagiu com as hidroxilas presentes nos 
oligômeros e poliésteres hidroxilados (Fig. 1). A banda relativa ao grupo N–H da ligação uretana 
em 3330 - 3370 cm-1 aparece mais larga em todos os espectros.  Segundo Furukawa e 
colaboradores, (1999) [14] o número de onda aumenta devido as ligações de hidrogênio formadas 
pela deformação –NH quando aumenta o número de grupos alquilas. Os estiramento C–N e 
deformação N–H em 1532, 1529 e 1527 cm-1 pertencem a ligação uretana já formada no pré-
polímero. A carbonila da ligação uretana aparece em 1728 cm-1, ela aparece um pouco alargada, 
pois ocorre a sobreposição com a carbonila do estiramento éster referente ao OMA. Essas bandas 
aparecem devido a reação dos grupos NCO livres com as hidroxilas presentes nos oligômeros e 
poliésteres hidroxilados como pode ser observado entre 3200-3500 cm-1 que foi adicionado ao óleo 
de crambe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Espectros de FTIR para óleo de crambe, um dos pré-polímeros obtidos (T5), oligômeros (Pol 2), poliésteres 
(PEC1, PEC 2 e PEC 3) e os filmes PU obtidos durante nesse trabalho. 
 

As curvas de TG e DTA, estão apresentadas na Fig 2, para a determinação da estabilidade 
térmica dos oligômeros, poliésteres e dos filmes de PU apresentaram melhores resultados com os 
pré-polímeros alifáticos derivados do HDI, sendo melhores que resultados observados na literatura 
[9, 13-15].  

Os filmes formados com os oligômeros apresentaram a maior estabilidade térmica para 
praticamente todos os pré-polímeros. Outra observação no caso dos oligômeros foi a baixa perda de 
massa em todos os filmes sendo menor que 3% para os filmes formados com os pré-polímeros H3 e 
T5 e menor que 5% para os filmes com H3E e T3E. A estabilidade térmica para os oligômeros 
ficaram acima de 270°C para filmes com diisocianato aromático e acima de 290°C para os 
diisocianatos alifáticos. Esse resultado favorece a formação dos filmes com diisocianato alifático, o 
qual atualmente é o mais relevante no mercado devido a sua menor toxicidade, baixo VOC e 
estabilidade a luz UV. 
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Fig. 2 – Curvas TGA e DTA para dois dos pré-polímeros obtidos (T5 e H3), oligômeros (Pol 2), poliésteres (PEC1, 
PEC 2 e PEC 3) e os filmes PU obtidos durante nesse trabalho. 
 

Outras caracterizações os filmes de PU foram submetidos como os testes em câmara salina, 
adesão e dureza à lápis, apresentaram excelentes resultados para os filmes que utilizaram PEC2 e 
PEC3 com os pré-polímeros T3E e H3E. 
 
Conclusões  

Portanto, a partir dos resultados foi possível substituir os solventes tradicionais com alto teor 
de VCOs por solventes oxigenados e verdes. Formular e determinar os índices de NCO dentro do 
limite desejado (7 – 10%) e os óleos de mamona e crambe nas formulações. Obter alta estabilidade 
térmica dos pré-polímeros e consequentemente para os filmes de PU formados a partir de polióis 
sintetizados a partir do óleo de crambe. Os revestimentos apresentaram alta resistência a corrosão, 
adesão as superfícies de alumínio e vidro testadas e ainda boa dureza. Entre todos os tipos de filmes 
obtidos a proporção NCO/OH 3:1 foi a melhor e os poliésteres PEC 2 e PEC apresentaram melhores 
resultados.  
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