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RESUMO 
 
Neste trabalho foram desenvolvidas poliuretanas (PUs) originadas do poliol obtido 
do biodiesel do óleo de maracujá (BIOM) e compósitos com fibra de caju “in natura”. 
A síntese do poliol (PBIOM) consistiu na epoxidação/hidroxilação do BIOM em uma 
única etapa, usando ácido perfórmico gerado “in situ”. As instaurações do óleo de 
maracujá (OM) e as reações de obtenção do BIOM e do PBIOM foram confirmadas 
por ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e espectroscopia no infravermelho 
(FTIR). As PUs foram preparadas usando PBIOM com 4,4-difenilmetanodiisocianato 

(MDI), na razão [NCO]/[OH] de 1,5. As PUs e compósitos foram analisados por FTIR, 
termogravimetria (TG), termogravimetria derivada (DTG) e análise dinâmico-
mecânica (DMA). A utilização do BIOM como matéria prima para obtenção de PUs e 
compósitos com fibra de caju se mostrou extremamente viável, pelo sucesso das 
reações ao longo do processo e pelas propriedades dos materiais obtidos.   
 
Palavras-chave: compósito, poliuretana, poliol, óleo de maracujá, biodiesel, fibra de 
caju. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O surgimento dos polímeros revolucionou o mundo, devido às suas 

propriedades de boa resistência, leveza e durabilidade, que proporcionam 

praticidade e conforto para a humanidade. A grande exploração do petróleo 

possibilita a produção de polímero em larga escala com custos reduzidos, porém o 

uso desenfreado desses materiais traz problemas ao meio ambiente, em função do 

acúmulo de lixo provocado pela sua alta resistência à degradação(1). 

        A ameaça de escassez e grandes impactos ambientais dos recursos de origem 

petroquímica faz com que seja necessário o desenvolvimento e inovação de 

processos, utilizando recursos renováveis que não causem prejuízos ambientais e 
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que possam ser uma alternativa com grande potencial econômico para obtenção de 

novos materiais(1). 

        Matérias-primas renováveis, como o óleo vegetal, são utilizadas para a síntese 

de materiais poliméricos, na perspectiva de obter materiais biodegradáveis e, 

também, pela ampla disponibilidade desses óleos, baixo custo, baixa toxidade, baixo 

índice de formação de resíduos e facilidade de processamento(2).  

         O óleo de maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) (OM) é um 

recurso renovável que possui elevado percentual de instauração, que facilita a 

polimerização(3,4). Por diferentes técnicas de síntese, as duplas ligações são 

convertidas em hidroxilas, originando o poliol(3,5). Os polióis (álcool polifuncional) são 

compostos oligoméricos di ou polihidroxilados que combinados ao isocionato 

formam poliuretanas (PUs)(6). 

        As PUs pertencem a uma classe de polímeros versáteis, que foram 

desenvolvidas para atender diversos segmentos dos mercados. São amplamente 

usadas em espumas rígidas e flexíveis sendo classificadas de acordo com a 

estrutura do poliol utilizado para a síntese(4). 

        Compósitos formados por fibras naturais e biopolímeros constituem uma área 

de pesquisa que tem sido muito impulsinada pela indústria. PUs e resinas são 

atraentes, devido à sua versatilidade estrutural. As PUs apresentam a vantegem de 

serem mais compatíveis com as fibras vegetais em relação às outras resinas, em 

função da possível reação das hidroxilas das fibras e os grupos isocianato da PU(7). 

Então, este trabalho tem como objetivo a preparação e caracterização de PUs 

a partir do poliol (PBIOM) do biodiesel (BIOM) do OM com o 4,4-

difenilmetanodiisocianato (MDI), na razão molar [NCO]/[OH] = 1,5; e biocompósitos 

das PUs com 10% e 20% (m/m) de fibra de caju (Anacardium microcarpum e 

Cassuvium pomiverum). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais 

O OM foi adquirido da empresa Naturais da Amazônia, com pureza de 99%. O 

ácido fórmico foi obtido da Isofar, a água oxigenada 30%, bissulfito de sódio, éter 

etílico, carbonato de sódio, sulfato de sódio anidro, ácido sulfúrico e metanol foram 

adquiridos da Vetec e o MDI da Dow Chemical. A fibra de caju foi cedida pela Profa. 

Dra. Nágila Maria P. S. Ricardo, da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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Obtenção do biodiesel do OM  

Inicialmente, foi realizada a síntese do biodiesel do OM, denominado aqui por 

BIOM, pela reação de transesterificação∕esterificação, que ocorreu em apenas uma 

etapa, sendo utilizado 10% de acido sulfúrico, em relação ao volume do óleo, e uma 

proporção de 1 para 30, sendo óleo e metanol, respectivamente. A mistura foi 

colocada em um balão de fundo redondo e aquecida a, aproximadamente, 60 ºC por 

24 h. A fase glicerol foi separada do biodiesel por decantação. O BIOM foi lavado 

com solução de NaCl 10% (m/v) e, após a lavagem, colocado em frascos com 

MgSO4, durante 24 h, para retirar a água remanescente. Para finalizar, o BIOM foi 

colocado no rotaevaporador, para eliminar possíveis restos de solventes. 

 
Síntese do poliol do BIOM  

O BIOM foi hidroxilado por um método descrito na literatura, com adaptações(8), 

e o produto denominado PBIOM. O número de hidroxilas foi determinado por 

titulação, de acordo com a norma ASTM 1957-86(9). O teor de isocianato livre (NCO) 

no MDI foi determinado por titulação, usando a norma ASTM D 5155-96(10). 

  
Preparação das PUs e dos compósitos  

As PUs foram preparadas pela adição de 5 g do poliol e 2,09 g do MDI, em um 

béquer de Teflon™, na razão molar [NCO]/[OH] = 1,5, com agitação mecânica (2300 

rpm), por 5 min. Em seguida, a mistura foi espalhada em formas de Teflon™ e 

colocadas na estufa por 24 h e 48 h horas, a 80 °C. 

A fibra de caju foi transformada em pó, usando um processador, e o pó foi 

passado em peneira ABNT nº 200 (Φ = 0,074 mm). Os compósitos, denominados 

neste trabalho de biocompósitos (BC) foram obtidos pelo mesmo procedimento de 

preparação das PUs, sendo a fibra de caju adicionada à PU nas proporções de 10% 

e 20% (m/m), em relação à massa do poliol, depois dos 5 min de agitação. Após 

esse tempo, a agitação continuou por 1 min.       

  
        Caracterização dos Materiais 

        Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H foram adquiridos 

em espectrômetro Varian (300 MHz), modelo Mercury Plus 7,05 T, referenciados ao 

TMS. O espectrômetro foi equipado com uma sonda ATB de 5 mm de diâmetro. Os 

espectros de 1H do OM, do BIOM e do PBIOM foram obtidos com intervalo de pulsos 

de 1,0 s e com 16 transientes. 
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Os espectros no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) do OM, 

BIOM e PBIOM foram realizados na forma de filme. Para as amostras sólidas (PU e 

compósitos), foi usado o acessório de refletância total atenuada (ATR), com cristal 

de ZnSe. Todos esses espectros foram adquiridos em espectrofotômetro BOMEM 

MB-100 (Hartman & Braun). 

        As curvas de determinação da estabilidade térmica dos materiais foram 

adquiridas em um analisador termogravimétrico Shimadzu, Modelo DTG-60H, 

utilizando de 5 mg a 10 mg de amostra, em cela de platina. As análises foram 

realizadas em atmosfera oxidante (30 mLmin-1), a 10 °Cmin-1, de 25 °C a 700 °C. 

As temperaturas de decomposição térmica, onde a velocidades de decomposição é 

máxima (Td), foram obtidas das curvas de termogravimetria derivada (DTG).  

Para determinar a temperatura de transição vítrea (Tg), os módulos de 

armazenamento (E’) e de perda (E’’), as amostras das PUs e dos compósitos foram 

submetidos ao modo de tensão, usando um equipamento de análise dinâmico-

mecânica (DMA) Q800 (TA Instruments). Os experimentos foram realizados no 

módulo Multi-Frequency-Strain com amostras retangulares (12,7645 mm x 6,7100 

mm x 0,2600-0,4600 mm, comprimento x largura x espessura, respectivamente). A 

freqüência de 1 Hz e uma tensão de 125% foram utilizados, em uma faixa de 

temperatura de -10 °C a 100 °C, com taxa de aquecimento de 5 °Cmin-1. A Tg foi 

determinada do pico das curvas de tan δ versus T. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise de RMN de 1H do OM revelou sinais dos hidrogênios metilênicos do 

glicerol e no espectro de RMN de 1H do BIOM os picos dos hidrogênios metilênicos 

desaparecem dando origem a um único pico. No espectro de RMN de 1H do PBIOM 

o sinal da insaturação dos hidrogênios oleofínicos (5,26 a 5,40 ppm) não aparecem 

e os sinais marcados com asterisco foram modificados (Fig. 1). 

A mudança nos espectros do OM e BIOM é devida a incorporação de grupos 

epóxidos e hidroxilas, confirmando o sucesso das reações realizadas. A Tab. 1 

apresenta os deslocamentos químicos e seus respectivos tipos de H de um espectro 

de RMN 1H de um óleo vegetal(11). 
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Figura 1. Espectros RMN 

1
H do OM, BIOM e PBIOM. 

 
        Tabela 1. Deslocamentos químicos do espectro típico de RMN de 

1
H de um óleo vegetal

(11)
. 

Cadeias de ésteres 
Deslocamento químico 

(ppm) 
Tipo de hidrogênio 

-CH3 e –CH3 0,83 – 0,93 
metilas terminais de cadeias saturadas e 

insaturadas dos ácidos 

-(CH2)n- 1,20 – 1,40 metilênicos das cadeias alifáticas 

-CH2CH2OCOCH2- 1,60 Acila 

-CH2CH=CHCH2- 2,00 – 2,10 Alélico 

-CH2CH2COOCH3- 2,30 -metilênicos aos grupos acila 

=CHCH2CH= 2,70 – 2,80 Bisalílico 

CH2OCOR 4,12 – 4,30 metilênicos do glicerol 

-CH2-CH-CH2- e -CH=CH 5,25 – 5,40 
metínico do esqueleto do glicerol e olefínicos ou 

vinílicos 

  
As análises realizadas por FTIR também confirmaram as reações de 

transesterificação∕esterificação, com a formação do BIOM e a 

epoxidação/hidroxilação produzindo o PBIOM (Fig. 2). 

 

Figura 2. Espectros FTIR do OM, BIOM e PBIOM. 

 

Na Fig. 2, é possível observar as bandas em 1736 cm-1 e em 1035 cm-1, 

associadas à formação dos ésteres, após obtenção do BIOM. Os espectros do OM e 

do BIOM mostraram uma banda em 3009 cm-1, relacionada à insaturação dos ácidos 

graxos. Uma das confirmações da reação de hidroxilação do BIOM é a ausência 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3653



desta banda no espectro do PBIOM. A absorção em 1651 cm-1, atribuída ao 

estiramento C=C, tem pequena intensidade nos espectros do OM e do BIOM, mas 

não aparece no espectro do PBIOM. No espectro FTIR do PBIOM, a banda larga em 

3412 cm-1 (OH) indica também a abertura dos grupos epóxidos a hidroxilas.  

A reação de cura das PUs e dos compósitos com fibra de caju, também, foi 

confirmada por FTIR (Figs. 3 a 5), sendo possível observar, o desaparecimento da 

banda do estiramento do grupo OH, próximo a 3380 cm-1, e o aparecimento das 

bandas em, aproximadamente, 3300 cm-1 e 1530 cm-1, relacionadas, 

respectivamente, ao estiramento e à deformação das ligações NH, resultantes da 

reação dos grupos OH do poliol com o NCO do MDI(12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectros FTIR das PUs.         

 

A análise da estabilidade térmica das PUs e seus respectivos compósitos foi 

analisada por TG, onde foi observada que a estabilidade térmica varia com a 

mudança do tempo de cura e com proporção de fibra utilizada (Figs. 6 e 7). 

                          
          Figura 6. Curvas TG da PU e dos CB 24 h.                       Figura 7. Curvas TG da PU e dos CB 48 h.  

 

A partir das curvas tan  versus T, obtidas por DMA, foi observado que a 

adição de 10% da fibra de caju seca na PU, com 24h de cura, elevou a Tg em quase 

7 °C. No entanto, a adição, na mesma PU, de 10% e 20% da fibra que não foi seca, 

manteve a Tg, praticamente, constante. Isso sugere que a parte elástica do material 

diminui com a adição da fibra de caju seca, ou seja, a resistência à deformação 

Figura 4. Espectros FTIR dos BC 24 h. Figura 5. Espectros FTIR dos BC 48 h. 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3654



aumentou (Tab. 1). Nos materiais com 48 h de cura, a adição de 10% das fibras de 

caju seca e não seca aumentou o valor da Tg da PU, enquanto a adição de 20% da 

fibra não seca diminuiu a Tg, em relação à PU. Os valores de Tg obtidos, que não 

correspondem ao esperado, podem ser explicados pela não uniformidade da 

distribuição da fibra na matriz polimérica. Além disso, a quantidade de amostras não 

permitiu que os ensaios fossem feitos em triplicata.  

 
Tabela 1. Valores de Tg, obtidos por DMA, curvas tan  versus T, para as PUs e seus compósitos. 

Materiais Tg (°C) 

PU 24 h 44,4 
BC 24 h 10%, fibra seca 51,3 

BC 24 h 10%, fibra não seca 43,3 
BC 24 h 20%, fibra não seca 44,6 

PU 48 h 43,9 
BC 48 h 10%, fibra seca 51,7 

BC 48 h 10%, fibra não seca 53,1 
BC 48 h 20%, fibra não seca 41,7 

 
 

CONCLUSÕES 
 

O biodiesel do óleo de maracujá mostrou ser um recurso renovável eficiente 

para síntese das PUs e de seus compósitos. 

A fibra de caju, em alguns casos, proporcionou melhores propriedades térmicas 

às PUs, sugerindo ser uma ótima fonte de reforço para a matriz polimérica.  
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STUDY OF NANOCOMPOSITES BASED POLYURETHANES OBTAINED OF THE 
BIODIESEL FROM PASSION FRUIT WITH FIBER CASHEW 

 
ABSTRACT 

 
In this work, polyurethanes (PUs) prepared with polyol obtained of the biodiesel from 
passion fruit oil (BIPFO) and composites with cashew fiber "in natura" were 
developed. The synthesis of polyol (PBIPFO) consisted in the 
epoxidation/hydroxylation of BIOM in one step, using performic acid generated "in 
situ". The instaurations the passion fruit oil (PFO) and the reactions of obtaining the 
BIOM and PBIOM were confirmed by nuclear magnetic resonance (NMR) 1H and 
infrared spectroscopy (FTIR). The PUs were prepared using PBIPFO with 4,4-
diphenylmethane diisocyanate (MDI) at molar ratio [NCO]/[OH] of 1.5. PUs and 
composites were analyzed by FTIR, thermogravimetry (TG), derivative 
thermogravimetry (DTG) and dynamic mechanical analysis (DMA). The use of BIPFO 
as raw material to get PUs and composites with cashew fiber showed viability by 
success of the reactions throughout the process and properties of the materials 
obtained. 
 
 
 
Key words: composite, polyurethane, polyol, passion fruit oil, biodiesel, cashew 
fiber. 
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