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(300/20/10)

O óleo de soja apresenta baixo custo, baixa eco-toxicidade e grande disponibilidade no
Brasil. Os poliuretanos (PUs) são utilizados como revestimentos e isolamento térmico, e
quando preparados a partir do óleo de soja, adquirem excelentes propriedades como
resistência à hidrólise [1, 2]. A modificação química do óleo de soja pode ser feita por uma
reação de epoxidação e uma subsequente alcoólise (hidrólise) ácida ou básica. A utilização
do micro-ondas é capaz de transmitir grande quantidade de energia de forma rápida e
seletiva. Por essa razão o tempo de reação é mais baixo. [3, 4]
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Estes resultados mostram que é possível obter P.O.S. de fonte renovável com boas

propriedades e elevados rendimentos na etapa de alcoólise em 5 minutos de reação,

quando comparados aos resultados obtidos na literatura. Apresentando

potencialidade para a obtenção de PUs. O uso de extensores de cadeia aumentou o

grau de separação de fases do PU, bem como a densidade de ligações de

hidrogênio. Isso corre devido a maior organização dos segmentos rígidos.

Introdução

PU-PURO

Xb = 0,238±0,011

Wh = 0,254±0,003

𝑓 = 0,3086

PU-BDO

Xb = 0,265±0,007

Wh = 0,321±0,002

𝑓 = 0,3911

PU-DPG

Xb = 0,245±0,004

Wh = 0,334±0,001

𝑓 = 0,3995

PU-MEG

Xb = 0,263±0,005

Wh = 0,316±0,001

𝑓 = 0,3856

Metodologia

Considerações finais

Esquema 3: modificação química do O.S. por reação de epoxidação e subsequente alcoólise (hidrólise) ácida ou básica para síntese de poliol de soja (P.O.S.) [1, 2, 4].

1ª etapa: epoxidação do óleo de soja → O.S.E.

Condições:
H2O2 30%/O.S. = 9,5/1 (mol/mol)

CH3COOH/O.S. = 1,12/1 (mol/mol)
H2SO4 1% da mistura reacional.

60°C, 500rpm, 4h [4].

Figura 1: sistema para reação de epoxidação com controlador de temperatura 
(1), funil de gotejamento (2), agitação mecânica (3) e refluxo (4) acoplados a um 

balão de 3 bocas de 1L (5) alocado em uma manta de aquecimento (6).

Camada orgânica:

CaOH - 20% sol. Aquosa. 

2ª etapa: alcoólise ácida assistida  em micro-ondas → P.O.S.
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Condições:
DEG/O.S.E. = 0,315/0,160 (mol/mol) [6]. 

Micro-ondas: ciclos de 20, 40 e 50 s/10, 5 e 
1 s (magnetron ligado/desligado) 

durante 300 e 600 s [3].

Figura 2: sistema para reação de alcoólise assistida por micro-ondas 
(750W, 2.45GHz) com condensador de refluxo.

Neste trabalho foi investigada a reação de alcoólise ácida assistida por micro-ondas para a
produção de poliol renovável e posterior síntese PU utilizando diferentes extensores de
cadeia.

Síntese do PU com diferentes extensores de cadeia (one-shot)

P.O.S. (300/20/10) + MDI 
(NCO/OH = 1,1/1) 

e diferentes extensores de cadeia:
BDO, MEG ou DPG
à 60°C por 96h [5]. 

Figura 3: síntese de PU pelo método one-shot.

Referências

Propriedades O.S. O.S.E. P.O.S.

Índice de acidez (mg KOH∙g-1) 0,80 28,7 0,32

Índice de iodo (g de I2 100∙g-1) 128 0,50 0,40

Índice de saponificação (mg KOH∙g-1) 146 149 150

Índice de hidroxilas (mg KOH∙g-1) 0,20 53 190

Densidade (g∙cm-3) 0,90 0,97 1,00

Massa Molar (g∙mol-1) 936 - 1463

Funcionalidade média 0 - 4,98

Viscosidade a 60°C (mPa∙s-1) 1,7×10-6 1,9×10-6 2,4×10-5

Gráfico 1: espectros de FTIR de O.S., O.S.E. e P.O.S. (300/20/10).

Gráfico 2: espectros de 1H RMN de O.S., O.S.E. e P.O.S (300/20/10).

Quadro 3: resultados das análises de titulometria, GPC, densidade e viscosidade.

Quadro 2: quantificação da abertura (AE) e consumo do 
anel epóxido (CE) do P.O.S, em diferentes tempos e 

ciclos, por reação de alcoólise ácida no micro-ondas por 
análise de 1H RMN.

PU
I = 1735 cm-1 – C=O livres – poliol

II = 1719 cm-1 – C=O associadas – poliol

III = 1705 cm-1 – C=O livres – PU – (Af)

IV = 1680 cm-1 – C=O associadas – PU – (Ab)

Xb = fração de fase rígida.

𝑓 = fração de fase rígida teórica.

Wh = fração de fase rígida dispersa na fase 
flexível.  

𝑿𝒃 =
𝑨𝒃

𝑨𝒃 + 𝑨𝒇

𝑾𝒉 =
𝟏 − 𝑿𝒃 𝒇

[ 𝟏 − 𝑿𝒃 𝒇 + 𝟏 − 𝒇 ]

Figura 4: determinação de densidade de ligações cruzadas por deconvolução matemática com funções 
de Voigt em espectros de ATR-FTIR para PU-PURO (a), PU-BDO (b), PU-DPG (c) e PU-MEG (d) [6].

Esquema 5: identificação das áreas analisadas para deconvolução
matemáticas e fórmulas utilizadas para determinação de densidade 

de ligações de hidrogênio [6].

Esquema 6: dados obtidos através das fórmulas e áreas obtidas pela deconvolução matemática com funções de Voigt para PUs. 

Figura 5: estrutura BDO. Figura 6: estrutura DPG. Figura 7: estrutura MEG.

Obtenção do Poliol de Óleo de Soja (P.O.S.)

(ATR-FTIR)

Densidade de ligação de 
hidrogênio

Índice de hidroxilas – ASTM – D4274 

Índice de iodo – ASTM – D5769-02 

Índice de acidez – ASTM – D1639-90 Índice de saponificação - ASTM – D555818-95 

Viscosidade – Brookfield LVDV-II+

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 
(1H RMN) 

Caracterização do P.O.S (300/20/10)

Espectroscopia de Infravermelho  por 
Transformada de Fourrier (ATR-FTIR)

Resultados e Discussões

Amostras AE (%) CE (%)

300/20/10 99,8 ±0,1 98,5 ±0,1

300/40/05 90,1±0,3 43,2±0,1

300/50/01 89,0±0,4 43,1±0,2

600/20/05 86,0±0,1 46,6±0,4

600/20/10 86,0± 0,1 46,6± 0,3

600/40/05 84,4±0,5 46,7±0,1

600/50/01 81,9±0,1 44,3±0,3

Densidade – Picnômetria


