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RESUMO 

 

A utilização de recursos renováveis tem sido crescente, em função do desenvolvimento de 

materiais que tenham aplicações viáveis e que sejam ecologicamente corretos. Nesse 

trabalho, foi sintetizado um poliéster a partir da glicerina, com adição do ácido adípico, na 

proporção molar de 1:1,5, com o catalisador dilauril de estanho, os quais foram adicionados 

nas proporções de 1 e 3% às PUs obtidas a partir do óleo de mamona (Ricinus communis) e 

MDI (4,4'-difenil metano diisocianato). Os materiais foram caracterizados por espectroscopia 

na região do infravermelho (FTIR), ressonância magnética nuclear RMN 1H, termogravimetria 

(TG) e termogravimetria derivada (DTG). A reação de obtenção do poliéster foi confirmada por 

FTIR, pela banda de absorção entre 1708-1730 cm-1 e por RMN 1H, na região de 1,4 a 1,8 

ppm e 2,2 a 2,6 ppm. A decomposição térmica do poliéster ocorreu com temperatura acima 

de 300 ºC. As PUs apresentaram estabilidade térmica semelhantes. 

 

Palavras-chave: óleo de mamona, glicerina, poliésteres, poliuretanas. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento industrial e social, existe uma grande preocupação com os 

impactos gerados ao planeta, pois a utilização indiscriminada de recursos não renováveis tem 
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levantado questões a cerca da utilização de recursos renováveis. Associado a isso, sabe-se 

que esse consumo excessivo não é acompanhado por novas descobertas de reservas 

petrolíferas, caracterizando esse tipo de energia como esgotável(1-3).  

Embora o homem utilize derivados do petróleo como matéria prima, atualmente há uma 

infinidade de estudos que visam a produção de polímeros a partir de fontes renováveis, tais 

como os óleos vegetais, que dentre muitas vantagens, podem ser degradados no meio 

ambiente. Os materiais poliméricos são fundamentais no cotidiano do homem, uma vez que 

praticamente todos os utensílios tem polímero na sua constituição. Isso ocorre porque são 

materiais, leves e resistentes, práticos e versáteis, duráveis e relativamente baratos(2,4).  

Nesse contexto, os óleos vegetais têm um papel fundamental também na demanda 

energética mundial. Através de reações simples o óleo passa por modificações e adquire 

propriedades parecidas com diversos materiais, a exemplo dos polímeros e dos combustíveis 

de origem fóssil, como o biodiesel(2).  

Este trabalho teve por objetivo a obtenção de poliéster a partir da glicerina comercial 

para síntese de PUs com o óleo de mamona e MDI. Os materiais obtidos foram analisados 

por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), ressonância magnética nuclear RMN 

1H, termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

O óleo de mamona (OM) foi adquirido da empresa Medicare. A glicerina e o ácido 

adípico foram adquiridos da Vetec. O dilauril de estanho foi adquirido da Aldrich. O 4,4-difenil 

metano diisocianato (MDI) foi adquirido da Dow Chemical. 

 

Síntese do Poliéster e das PUs 

O poliéster sintetizado foi obtido quando a glicerina PA e o ácido adípico, foram 

misturados na seguinte proporção molar: 1:1,5 em um balão com 3 bocas, equipado com 

termômetro e um condensador do tipo Claisen. A mistura foi aquecida a 100ºC, com agitação 

constante e em seguida foi adicionado 0,15% em peso do catalisador dilauril de estanho e 

elevada a temperatura para 150ºC(4).  

As poliuretanas (PUs) foram sintetizadas com o MDI na proporção molar de [NCO]/[OH] 

= 1,2 e os materiais foram denominados por PU0, PU1 e PU3, de acordo com a adição de 0, 

1 e 3% do poliéster, respectivamente, de razão molar 1:1,5. O OM, o MDI e o poliéster 
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(quando presente) foram misturados e permaneceram sob agitação mecânica por 5 min. Após 

este período, a mistura foi colocada em uma estufa a 100 °C por 24 horas.   

 
 Caracterização dos Materiais 

Os espectros no FTIR foram adquiridos em espectrofotômetro BOMEM MB-100 

(Hartman & Braun).  

Os espectros de RMN 1H (300 MHz) foram adquiridos em um espectrômetro Varian, 

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.  

As curvas para investigação da estabilidade térmica dos materiais foram adquiridas 

com um analisador termogravimétrico (TGA) Shimadzu, Modelo DTG-60H. Cerca de 6,0 mg 

de cada amostra foram pesados em cela de platina e os ensaios foram realizados em 

atmosfera de ar sintético (30 mL min-1), com taxa de aquecimento de 10 °C min-1, da 

temperatura ambiente até 650 °C. As temperaturas em que a velocidade de decomposição da 

amostra é máxima (Td) foram obtidas através das curvas termogravimétricas derivadas (DTG).

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A Figura 1 apresenta o espectro no FTIR do OM utilizado na síntese das PUs. 

 

Figura 1. Espectros no FTIR do OM. 

O espectro no FTIR do OM mostrou a existência de grupamentos funcionais 

característicos desse óleo. A especificação das principais bandas presentes na amostra do 

OM são apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 1. Bandas de absorção no FTIR identificadas no OM. 

Atribuição Sinal (cm
-1

) 

-OH 3379 

=C-H 3014 

C=O 1739 
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C=C 1652 

CH2 1458 

C-OH 1260-970 

CH2 726 

 
A Figura 2 apresenta o espectro no FTIR do poliéster de razão molar 1:1,5 utilizado na 

formulação das PUs. 

 

Figura 2. FTIR do poliéster de razão molar 1:1,5 utilizado na preparação das PUs. 

 

De acordo com a Figura 2, nota-se uma banda de intensidade forte na região 1730 cm-1 

referente a uma deformação axial do C=O característica do grupo éster. Nas bandas entre 

1708-1730 cm-1 e 1060-1080 cm-1 observa-se a presença de absorções relacionadas à 

formação de éster. Sendo assim, confirma-se a ocorrência de formação dos poliésteres(3,5).  

Vale ressaltar que durante a reação da produção do poliéster os materiais utilizados do 

laboratório não permitiram a retirada por completo da água, o que pode ser confirmado pela 

banda larga em 3300 cm-1 de estiramento OH. Os espectros no FTIR das PUs sintetizadas 

estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. FTIR das amostras PU0, PU1 e PU3. 

 

É possível observar o aumento da intensidade da banda ~1240 cm-1 proveniente do 

poliéster de acordo com o aumento da porcentagem do mesmo na PU. 

O OM e o poliéster de razão molar 1:1,5 foram analisados por RMN 1H (300 MHz, 

CDCl3) e os espectros são apresentados, nas Figuras 4 e 5, respectivamente. 

-1-10011223344556677889910101111121213131414  
 
 

Figura 4. Espectro de RMN 
1
H do OM. 

 

No espectro do OM foram identificados os deslocamentos químicos de hidrogênios 

metilênicos localizados entre 1,22 e 1,42 ppm. Entre 1,94 e 2,14 ppm, estão situados os 

hidrogênios alílicos, em relação à ligação dupla (-CH2-CH=CH). O ácido linoléico apresenta 

absorção entre 2,026 e 2,08 ppm e o ácido oléico entre 2,001 e 2,020 ppm. Entre 4,10 - 4,32 

ppm é atribuído aos hidrogênios dos átomos de carbono 1 e 3 do grupo glicerol (-CH2OCOR), 

enquanto que o sinal 9 (5,20 - 5,26 ppm) refere-se ao hidrogênio do átomo de carbono 

metínico do mesmo grupo (CHOCOR). 

ppm 
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Figura 5. Espectro de RMN 

1
H do poliéster de razão molar 1:1,5. 

 
No espectro da Figura 5, observa-se que na região de 3,5 a 4,0 ppm existem os sinais 

referentes aos hidrogênios dos carbonos  CH2 e CH da glicerina. Já o sinal próximo de 5,0 

ppm corresponde aos hidrogênios das hidroxilas (OH)(3,5). Foi observado ainda o 

aparecimento dos sinais de hidrogênio do poliéster formado na região de 1,4 a 1,8 ppm e 2,2 

a 2,6 ppm. Os sinais observados confirmam que a reação de síntese dos poliésteres ocorreu. 

As amostras foram analisadas também por TG/DTG. Este tipo de análise quando feito 

nas PUs visa verificar o grau de oxidação das mesmas, e irão variar de acordo com a 

composição do ácido graxo do poliol utilizado(5). A Figura 6 apresenta as curvas TG/DTG do 

OM e do poliéster de razão molar 1:1,5, respectivamente.  

     
Figura 6 - Curvas TG e DTG: (a) do OM e (b) do poliéster de razão molar 1:1,5. 

 

 

 O óleo de mamona apresenta três estágios de degradação e segundo Santos et al, a 

primeira, a segunda e a terceira degradação referem-se à degradação dos ácidos graxos 

poliinsaturados (200 a 380 °C), monoinsaturados (380 a 480 °C) e saturados (acima de 480 

°C), respectivamente. 

A primeira etapa de decomposição do poliéster ocorreu acima entre 365, com Td 

próxima à essa temperatura e 88 % de perda de massa. Esse evento pode ser atribuído à 

evaporação de monômeros residuais do meio reacional. A segunda etapa de decomposição 

térmica ocorreu entre 370 e 420 ºC (Td de 390 ºC e perda de 12 % de massa). Essa etapa 

ppm 

(a) (b) 
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pode estar relacionada a decomposição das cadeias do polímero(3). A Figura 7 apresenta as 

curvas TG/DTG das PUs sintetizadas.  

 
 

Figura 7 – Curvas TG/DTG: (a) PU0, (b) PU1 e (c) PU3. 

 

As PUs apresentaram decomposição térmica a partir de 150 °C devido às ligações 

uretanas serem mais instáveis. E podem apresentar até três estágios de degradação. O 

primeiro estágio de degradação pode ser simplificado da seguinte maneira: inicialmente 

ocorre a degradação das ligações uretanas, formando isocianato e álcool. Depois há 

formação de amina primária e oleofina e, por fim, produção de amina secundária(5). O 

segundo estágio de decomposição térmica das PUs, foi menos intenso e com menor perda de 

massa para as PUs com poliéster em sua composição e mais intenso na PU que não contém 

o poliéster em sua composição. Esse estágio é, geralmente, associado à decomposição das 

cadeias flexíveis das PUs, após a quebra das ligações uretanas. 

 
CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve como objetivo a produção de poliuretanas a partir de um 

óleo vegetal e o incremento de poliéster. Por meio das análises químicas realizadas nas 

amostras, pode-se concluir que a reação de síntese para obtenção do poliéster ocorreu 

com sucesso, pela confirmação por FTIR (1708-1730 cm-1) e RMN 1H (1,4 a 1,8 ppm e 2,2 

a 2,6 ppm). Embora tenha ocorrido a formação das PUs, esta não foi completa, pois a 

partir do FTIR foi constatado que uma parcela do isocianato ainda se encontrava na 

amostra. Por TG/DTG, verificou-se que a PU0 e PU1 apresentaram estabilidade térmica 

próxima. 
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OBTAINING POLYESTER FROM GLYCERIN FOR SYNTHESIS OF POLYURETHANES  

 

ABSTRACT 

 

The use of renewable resources has been increasing, due to the development of 

materials that have viable applications that are environmentally friendly. In this paper, a 

polyester was synthesized from glycerin, with the addition of adipic acid in a molar ratio of 

1: 1.5, with dilauryl tin catalyst, which was added in proportions of 1 to 3% obtained PUs 

from castor oil (Ricinus communis) and MDI (diphenyl methane diisocyanate). The 

materials were characterized by infrared spectroscopy (FTIR), nuclear magnetic 

resonance 1H NMR, thermogravimetry (TG) and derivative thermogravimetry (DTG). The 

reaction for obtaining the polyester was confirmed by FTIR, the absorption band between 

1708-1730 cm-1 and 1H NMR, in the region 1.4 to 1.8 ppm and 2.2 to 2.6 ppm. The 

thermal decomposition of polyester occurred with temperature above 300 ° C. PUs 

showed similar thermal stability. 

 

Key Words: castor oil, glycerin, polyesters, polyurethanes. 
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