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RESUMO 

Novos poliésteres a partir do ácido isoftálico e glicerol foram sintetizados por policondensação. 

As amostras foram sintetizadas em diferentes condições obtidas pela combinação das variáveis: 

proporção molar ácido isoftálico:glicerol, temperatura, pressão e tempo de reação, denominadas 

AM1 (1,0:2,3; 195 ºC; 1,0 atm; 100 min), AM10 (1,0:1,5, 210 ºC; 0,29 atm; 30 min), AM11 

(1:1,5, 203 °C, 1,0 atm; 60 min), AM12 (1:1,5, 197 °C; 1,0 atm; 110 min) e AM13 (1,0:2,3, 

aquecimento por micro-ondas; 1,0 atm; 3 mim). As amostras obtidas foram caracterizadas por 

espectroscopia na região de infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e 

calorimetria diferencial exploratória (DSC) e difratometria de raios-x (DRX). Filmes dos 

poliésteres foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ângulo de 

contato. A partir dos espectros de FTIR foi possível confirmar a esterificação para todos os 

materiais sintetizados pelo aparecimento da banda em ~1710 cm-1, característica da ligação 

C=O de éster. A análise das curvas de TGA e suas derivadas (DTG) demonstrou para o poliéster 

AM1 duas etapas de degradação térmica predominantes: em 214 °C e 393 ºC. O poliéster AM10 

apresentou dois principais picos de degradação térmica localizadas em 247 °C e 373 °C. Os 

poliésteres AM11, AM12 e AM13 apresentaram picos de degradação bem próximas entre si, 

em 415 ºC, 423 °C e 413 °C, respectivamente. A partir dos termogramas de DSC constatou-se 

a temperatura de transição vítrea de cada poliéster em 47,31 °C, 48,06 °C, 39,62 °C, 17,44 °C, 

56,44 °C, para AM1, AM10, AM11, AM12 e AM13, respectivamente. Os picos das 

temperaturas de fusão foram identificadas para a AM1 em 131,9 °C, AM10 em 131,2 °C, 148.0 

°C e 164,5 °C, para a AM11 em 144,5 °C e 160,7 °C, para AM12 em 149,6 °C, 163,5 °C, 169,7 

°C e para a AM13 em 131,9 °C e 149,2 °C. Os difratogramas demonstraram que os materiais 

sintetizados são semicristalinos. A micrografias de MEV revelaram uma morfologia homogênia 

para as amostras AM12 e AM13, e heterogênea com domínios escuros AM10 e AM11. Os 

valores da energia livre superficial foram 66, 59, 61 e 67 mN.m-1 para as amostras AM10, 

AM11, AM12 e AM13, respectivamente. Testes de força necessária para romper a aderência 

foram realizados nos diferentes tipos de amostras que se comportaram de forma variável nos 

cinco diferentes substratos utilizados. No substrato de vidro, aço e cobre o poliéster AM10 

apresentou maior resistência para a separação das placas com o valor de 4,18, 5,88 e 8,19 

Kgf/mm-², respectivamente. No alumínio a AM11 apresentou valor de 2,02 Kgf mm-². E, na 

madeira o poliéster AM12 demonstrou pressão necessária para o rompimento de 4,40 Kgf/mm². 

Esses resultados demonstram a possibilidade de aplicação dos poliesteres sintetizados neste 

trabalho como adesivos hot melt. 

Palavras-chave: glicerol, ácido isoftálico, polímero verde.  



ABSTRACT 

New polyester from isophthalic acid and glycerol were synthesized by polycondensation. The 

samples were synthesized at different conditions obtained by the combination of variable, 

namely isophthalic acid: glycerol molar ratio, temperature, pressure and reaction time. These 

different experimental conditions yielded  samples called AM1 (1.0:2.3, 195 °C; 1.0 atm; 100 

min), AM10 (1.0:1.5, 210 °C; 0.29 atm, 30 min), AM11 (1:1.5, 203 °C, 1.0 atm, 60 min), AM12 

(1:1.5; 197 °C; 1.0 atm; 110 min) and AM13 (1.0:2.3, microwave heating; 1.0 atm, 3 min). 

Samples were characterized by infrared spectroscopy (FTIR) spectroscopy, thermogravimetric 

analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffractometry (XRD). 

Films of polyesters were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and contact angle. 

FTIR spectra confirmed that the esterification occurred for all materials synthesized by the 

appearance of the band at ~ 1710 cm-1, characteristic of the C=O stretching. TGA curve and its 

derivatives (DTG) demonstrated two main thermal degradation peaks at 214 °C and 393 °C for 

AM1 sample. The AM10 polyester presented two main thermal degradations peaks located at 

247 °C and 373 °C. The thermal degradation peaks of AM11, AM12 and AM13 were very close 

and occurred at 415 °C, 423 °C, and 413 °C, respectively. From the DSC thermograms, it was 

found glass transition temperature of each polyester at  47.31 °C, 48.06 °C, 39.62 °C, 17.44 °C, 

56.44 °C, for AM1, AM10, AM11, AM12 and AM13, respectively. Melting temperature was 

founded for AM1 at 131.9 °C, for AM10 at 131.2 °C, 148.0 °C and 164.5 °C, for AM11 at 

144.5 and 160.7 °C, for AM12 at 149.6 °C, 163.5 °C and 169.7 ° C, and for AM13 at 131.9 ° 

C and 149.2 °C. The XRD difratograms reveled that syntethized materials are semi-crystalline. 

MEV analisys revealed the existence of dark domains for AM10 and AM11 samples, and a 

homogeneous smooth surface for AM12 and AM13 samples. Surface free energy values were 

of 66, 59, 61 and 67 mN.m-1 for AM10, AM11, AM12 and AM13, respectively. Single lap 

shear tests were carried out in five different types of substrates. For glass, steel and copper 

AM10 showed greater resistance, with shear strengh value of 4.18 Kgf mm-² 5.88 Kgf mm-² 

and 8.19 kgf mm-², respectively. For aluminum, AM11 showed a shear strengh value of 2.02 

kgf mm-². And, for wood, AM12 showed shear strengh value of 4.40 kgf mm-². These results 

revealed technological applicability for polyesteres synthetized here, such as their use as hot 

melt adhesives. 

Keywords: glycerol, isophthalic acid, green polymer.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Polímeros são extraordinariamente versáteis, possuem uma diversidade estrutural e são 

materiais macromoleculares multifuncionais. Em 1920, Hermann Staudinger recebeu o prêmio 

Nobel de Química quando reconheceu que os polímeros são produzidos a partir da repetição de 

pequenas moléculas monoméricas, que se agrupam formando macromoléculas de alto peso 

molecular (Mülhaupt, 2013). Materiais poliméricos naturais e sintéticos são indispensáveis para 

a sociedade moderna devido ao seu intenso uso na vida cotidiana. As aplicações vão desde 

emprego na fabricação e uso de garrafas plástica de poli (etileno tereftalato), PET, à 

revestimentos e isolantes térmicos de poliestireno expandido, Isopor®, presentes na indústria 

automobilística e aeroespacial. 

Devido à elevada demanda social por materiais poliméricos e à dificuldade de se 

estabelecer mecanismos eficazes para a reciclagem e produção à partir de fontes que não sejam 

o petróleo, surge uma nova classe de materiais conhecidos como Green Polymers, GPs, 

(polímeros verdes). Os GPs, que constituem uma extensão da Química Verde, referem-se ao 

desenvolvimento de materiais poliméricos por meio de processos que reduzem ou eliminam a 

utilização ou a geração de substâncias nocivas ao homem e ao meio ambiente. (Cheng & Gross, 

2010). Em geral, estes materiais são: polímeros encontrados na biomassa vegetal ou animal 

(biopolímeros), polímeros sintetizados a partir de matéria-primas renováveis, polímeros 

biodegradáveis (oriundos do petróleo ou não), polímeros recicláveis, (oriundos do petróleo ou 

não). A síntese deste material pode, por exemplo, ser realizada a partir de monômeros oriundos 

de fontes renováveis ou modificação de um biopolímero, como por exemplo, a celulose, para 

produção de um plástico como o acetato de celulose (Cerqueira, 2009). 

A grande dependência por esta fonte não renovável, aliada à instabilidade política e 

econômica de grande parte dos países produtores de petróleo, a expectativa do fim das reservas 

petrolíferas e o impacto ambiental relacionado ao acúmulo de gás carbônico na atmosfera, são 

fatores que impulsionaram a introdução de combustíveis oriundos da biomassa, como o 

biodiesel e o bioetanol. Além disso, o Brasil tem se destacado como um importante player 

mundial na produção de biocombustíveis por apresentar grandes vantagens sobre outros países, 

uma vez que há matéria-prima disponível em abundância e o crescimento contínuo da indústria 

de óleos vegetais, do etanol da cana-de-açúcar e do biodiesel. Neste contexto é proposto neste 
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trabalho a síntese de poliésteres produzidos a partir de materiais que podem ser obtidos de 

fontes reciclável (ácido isoftálico) e renovável (glicerol). 

Dessa forma, o presente estudo propõe a síntese e caracterização de poliésteres por meio 

da reação com o glicerol (1,2,3-propanotriol) e com o ácido isoftálico (ácido 1,3-benzeno-

dicarboxílico), por policondensação, variando-se a proporção dos monômeros, temperatura, 

tempo de reação e pressão, bem como, caracterizar os materiais obtidos por ensaios térmicos, 

mecânicos e espectroscópicos. Em termos de inovação científica, tecnológica e ambiental, os 

materiais obtidos na execução do presente estudo foram produzidos e caracterizados visando 

uma utilidade prática com apelo sustentável. 
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2. POLÍMEROS 

2.1. Definição 

O termo polímero refere-se a macromoléculas (moléculas grandes), formadas a partir de 

várias unidades estruturais de repetição menores, cuja estrutura depende do monômero (s) 

utilizado (s) que se repete ao longo da cadeia polimérica. Etimologicamente poli e mero 

referem-se a “muitas” e “partes”, respectivamente. Se apenas algumas unidades monoméricas 

são unidas em conjunto, o polímero de baixa peso molecular resultante é chamada de oligômero 

(oligos do grego, “poucos”). A unidade estrutural (ou unidade base) referida como a unidade 

de repetição, é chamada de monômero (ou unidade monomérica). Muitos polímeros podem ser 

encontrados na natureza, tais como proteínas e celulose, enquanto outros podem ser produzidos 

sinteticamente, incluindo poliestireno, polietileno e nylon (Houaiss, 2001; Stevens, 1999). 

Neste contexto, para a formação da cadeia polimérica, é necessário que os monômeros 

se liguem entre si, através de ligações covalentes. A reação química que promove a junção dos 

monômeros levando a formação do polímero chama-se polimerização (Canevarolo, 2006; 

Stevens, 1999). 

Os polímeros que são facilmente deformáveis sob tração encontram aplicações 

importantes como elastômeros. Além da borracha natural, existem vários elastômeros sintéticos 

importantes, incluindo nitrilo e borracha de butilo. Outros polímeros podem ter características 

que permitem a sua formação em fibras longas adequadas para aplicações têxteis. As fibras 

sintéticas, principalmente nylon e poliéster, são bons substitutos para as fibras que ocorrem 

naturalmente, tais como a celulose presente no algodão, lã e seda (Fried, 2009). 

 

2.2. Classificação dos polímeros 

Na literatura há diversas categorias de classificação dos polímeros seguindo diferentes 

critérios, este fato pode ser justificado pela abundância de materiais poliméricos existentes. 

Desse modo, os polímeros podem ser classificados de acordo com um ou mais dos seguintes 

critérios: quanto ao número de monômeros, a estrutura molecular dos polímeros, tipos de 

processos de polimerização, quanto a organização da cadeia polimérica, e outras classificações 

quanto a funcionalidade comercial (Kiparissides, 1996). 
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2.2.1. Classificação dos polímeros formados quanto ao número de monômeros 

Polímeros formados a partir de um único monômero são denominados homopolímeros, 

como por exemplo o policloreto de vinila (PVC) (Figura 1). Se dois ou mais monômeros são 

utilizados, o produto será um copolímero. Em copolímeros há quatro representações básicas 

diferentes: (i) copolímeros aleatórios, na qual a unidade monomérica pode ser distribuída 

aleatoriamente; (ii) copolímeros alternados; (iii) copolímeros em blocos e (iv) copolímeros 

grafitizado (enxertado), conforme Figura 2 (Kiparissides, 1996; Stevens, 1999). 

 

Figura 1. Policloreto de vinila com unidade monomérica o cloreto de vinila. 

 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 

 

Figura 2. Esquema representativo de homopolímero e copolímeros. 

 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 
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2.2.2. Classificação dos polímeros quanto à estrutura molecular 

Um polímero pode ser descrito como linear, ramificado e reticulado (Figura 3 A, B e C, 

respectivamente). Um polímero linear não tem ramificação ou outro grupo associado com o 

monômero, são constituídas apenas por uma cadeia principal contínua. As cadeias poliméricas 

ramificadas contêm ramificações laterais a partir da cadeia principal. Polietileno de baixa 

densidade é um exemplo comum de homopolímero de cadeia ramificada (Figura 4), em que 

surge como resultado de reações secundárias durante o processo de polimerização. As cadeias 

poliméricas reticuladas (crosslinked) ou polímero em rede é um polímero ramificado e 

interconectado entre si, formando uma estrutura tridimensional, conforme demonstrado na 

Figura 5 (Kiparissides, 1996; Stevens, 1999). 

 

Figura 3. Representação de polímeros: A) Lineares; B) Ramificados; C) Reticulados. 

 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 
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Figura 4. Estrutura molecular de um polietileno de baixa densidade. 

 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 

 

Figura 5. Polímero em rede. 

 

Fonte: Kiparissides, 1996, adaptado. (Chemical Engineering Science) 

 

2.2.3. Classificação dos polímeros quanto aos processos de polimerização 

Durante o processo de formação do polímero, é possível definir algumas características 

básicas como, por exemplo, a massa molar (a ser discutido no item 2.2.5.3) e a polidispersão (a 

ser abordado no item 2.3). Sendo assim, diversos fatores que podem influenciar no processo de 

polimerização, tais como: a pureza dos reagentes, tipo e concentração dos monômeros, a 

temperatura e tempo de reação, viscosidade e o pH do meio, são importantes na determinação 

das propriedades finais da macromolécula formada (Brookes, 2007; Canevarolo, 2006; 

Hackley, 1998). 
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Além dessas classificações, incluem-se dois grupos principais de polímeros obtidos de 

acordo a cinética de reação envolvida no processo de síntese: (i) os polímeros por adição 

(também denominado de polimerização por crescimento em cadeia ou poliadição) e (ii) 

polímeros por condensação (também denominado de polimerização em etapas ou 

policondensação) (Canevarolo, 2006; IUPAC, 1994; Stevens, 1999). 

 

2.2.3.1. Classificação dos polímeros pelo mecanismo de condensação 

O processo de condensação envolve a polimerização em que o crescimento da cadeia 

do polímero ocorre pela reação de condensação entre dois monômeros distintos (é necessário 

que o monômero tenha bifuncionalidade) (Carothers, 1929). Neste contexto, a policondensação 

seria a repetição do processo de condensação. Nesta reação ocorre a formação e eliminação de 

um subproduto de baixo peso molecular (geralmente a água), por este motivo geralmente se 

obtém polímero de baixa massa molecular, em outras palavras, a massa do polímero formado é 

menor que a soma das massas dos monômeros envolvidos, devido à formação do subproduto. 

Como exemplo, estão os poliésteres, formados a partir de ácidos carboxílicos (ácido tereftálico, 

ácido isoftálico) e polióis (etileno glicol, glicerol) com eliminação de água (Figura 6) (Stevens, 

1999; IUPAC, 1994). 

 

Figura 6. Reação de polimerização por condensação para formação do poliéster de ácido 

carboxílico. 

𝐻𝑂 − 𝑅 − 𝐶𝑂2𝐻 →

[
 
 
 
 

−𝑂 − 𝑅 −

𝑂
||
𝐶 −

]
 
 
 
 

+ 𝐻2𝑂 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 

 

A reação de policondensação envolve uma clássica reação, de grande interesse neste 

estudo, denominada esterificação. Uma reação de esterificação é um processo reversível, isto 

é, o ácido catalisa tanto a reação direta (esterificação) como a reação inversa (hidrólise do éster). 

Na Figura 7 é apresentada uma equação química genérica para a reação de esterificação. Nos 

reagentes há moléculas de ácido carboxílico e o álcool e, nos produtos ocorre a formação de 

éster e eliminação da molécula de água. Neste contexto, para deslocar o equilíbrio em favor dos 
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produtos podem-se utilizar dois métodos: remoção de um dos produtos, preferencialmente a 

água, ou utilizar um excesso de um dos regentes, como o álcool (Ebewele, 2000; Neves, 2008). 

 

Figura 7. Reação de esterificação. 

 

 

Além disso, a taxa de conversão do ácido graxo em ésteres depende diretamente da 

maneira como a reação será conduzida, bem como das condições do processo. Assim o curso 

da esterificação será influenciado por vários fatores que incluem qualidade da matéria-prima 

(teor de ácidos graxos livres e presença de água), temperatura reacional, razão molar 

álcool/ácido graxo e concentração de catalisador (Lima, 2003). 

Neste contexto, dois diferentes monômeros bifuncionais, com cada monômero contendo 

apenas um tipo de grupo funcional, pode reagir por meio de um mecanismo de condensação. 

Um exemplo de polímero por condensação são as poliamidas alifáticas (nylon-6,6), podem ser 

obtidas a partir da reação de um grupo amina e um ácido carboxílico (Figura 8). Assumindo 

que a reatividade de um grupo funcional é independente do tamanho da molécula (por exemplo, 

a hipótese de reatividade igual dos grupos funcionais), a etapa de polimerização torna-se 

idêntica àqueles realizados em moléculas pequenas. O tempo de vida de uma cadeia polimérica 

em crescimento é da ordem de algumas horas, isto significa que o peso molecular do polímero 

aumenta de forma constante durante toda a polimerização (Fried, 2009; Kiparissides, 1996). 
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Figura 8. Reação para formação da poliamida (nylon-6,6). 

𝑛  

[
 
 
 
 

𝐻𝑂 −

𝑂
||
𝐶 − (CH2)4 −

𝑂
||
𝐶 − OH

]
 
 
 
 

+  n  [H2𝑁 − (CH2)6 − 𝑁𝐻2]

→

[
 
 
 
 

−

𝑂
||
𝐶 − (CH2)4 −

𝑂
||
𝐶 − NH − (CH2)6 − 𝑁𝐻 −

]
 
 
 
 

𝑛

+ 2𝑛 𝐻2𝑂 

Fonte: Fried, 2009, adaptado. 

 

2.2.3.2. Polimerização por adição 

A polimerização por adição é uma reação em cadeia, em que pontos reativos do 

monômero surgem da ruptura da ligação dupla c=c e favorece a formação de duas novas 

ligações, neste caso não há a formação de subprodutos. A polimerização por adição ocorre a 

partir de um único monômero, através de uma reação de adição no momento que ocorre a quebra 

da ligação (obrigatoriamente dupla) acontece a formação da cadeia polimérica, como exemplo 

vale citar o polietileno (Figura 9) (Stevens, 1999). 

 

Figura 9. Reação de polimerização por adição para formação do polietileno. 

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 → [−𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 −]𝑛 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 

 

As polimerizações por adição ocorrem em três etapas simultâneas de reações básicas 

durante a polimerização, estes incluem: (i) reações de iniciação do monômero ativo, a partir de 

aplicação de calor, luz, pressão ou catalizador para a ruptura de ligações duplas, gerando assim, 

de forma contínua radicais durante a polimerização; (ii) reações de propagação, que são 

responsáveis pelo crescimento da cadeia polimérica pela adição sequencial de monômeros; e 

(iii) terminação da cadeia ativa dando como produto final o polímero e, consequentemente o 

desaparecimento de pontos reativos (Kiparissides, 1996). 
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2.2.4. Classificação quanto a organização da cadeia polimérica 

Dentre as classes de polímeros, há aqueles comerciais que são materiais altamente 

cristalinos com uma morfologia cristalina bem definida, por exemplo poliolefinas. Entretanto, 

alguns cristais de polímeros, como o polietileno (uma poliolefina), pode ser alterado em 

condições de laboratório, mas a massa do polímero não é completamente cristalina. Neste caso, 

o polímero é semicristalino, com unidades regulares cristalinas e, com unidades desorientadas, 

cadeias com conformação aleatória constituindo a região amorfa. Um importante exemplo de 

polímero comercial com baixa cristalinidade, caracterizado por definição como um material 

pobre em microestrutura cristalina em uma matriz amorfa, é o poli (cloreto de vinila). Dessa 

forma, os aspectos morfológicos, tal como, a presença de estruturas cristalinas tem uma 

influência significativa sobre as propriedades físicas, térmicas, e mecânicas do polímero (Fried, 

2009). 

 

2.2.4.1. O estado amorfo 

Polímeros completamente amorfos, geralmente possuem cadeias longas enroladas 

aleatoriamente, que são capazes de formar emaranhamento com elevado peso molecular. Com 

o aumento da temperatura, as cadeias poliméricas começam a ter uma mobilidade parcial em 

toda a massa polimérica formando o estado borrachoso. Quando a temperatura é reduzida 

abaixo da Tg, o polímero amorfo torna-se um material vítreo. Polímeros amorfos possuem 

ampla faixa de cadeias poliméricas, estão em estado desorganizado, arranjadas em espirais 

randômicas, sem que haja um ponto de fusão fixo (Fried, 2009). 

 

2.2.4.2. O estado cristalino 

Após o resfriamento de um polímero fundido é possível sua organização em estruturas 

cristalinas regulares. A unidade básica de um polímero cristalino contém estruturas lamelares 

constituídas de matrizes de cadeias cruzadas. O retorno de cada cadeia na estrutura cruzada 

pode ser adjacente ou não adjacente (Figura 10). A cadeia com retorno adjacente pode formar 

uma forte ligação (ou regular) ou formar uma ligação fraca (ou irregular) (Fried, 2009). 
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Figura 10. Estrutura de polímero cristalino. (A) Retorno de cadeia adjacente regular. (B) 

Retorno de cadeia não adjacente irregular. 

 

Fonte: Fried, 2009, adaptado. 

 

Uma elevada energia térmica favorece um grande número de conformações no estado 

fundido. Como a massa fundida é resfriada, as conformações de energia mais baixa são 

favorecidas, e as cadeias são livres para se organizar em estruturas lamelares. Para muitos 

polímeros, o estado conformacional de baixa energia corresponde à cadeia alongada ou 

conformação planar zig-zag. Tais polímeros incluem o polietileno, polímeros de vinila, e 

polímeros capazes formar ligações de hidrogênio entre cadeias, tais como nylons. Para alguns 

polímeros cristalizados do estado fundido ou da solução concentrada, cristalitos podem se 

organizar em grandes estruturas esféricas chamadas esferulitos, e podem ser identificados com 

a microscopia eletrônica de varredura. Cada esferulito contém uma matriz de cristalitos 

lamelares que são tipicamente orientados com a cadeia axial perpendicular para a direção radial 

do esferulito (Fried, 2009). 

Neste contexto, quando um polímero tem uma estrutura altamente estereorregular com 

pouca ou nenhuma ramificação de cadeia, ou quando contém grupos altamente polares que dão 

interações muito fortes dipolo-dipolo, ele pode existir na forma cristalina. Esta cristalinidade é 

diferente de compostos de baixo peso molecular, mas existe em regiões da matriz polimérica 

onde as moléculas de polímero se ordenam num alinhamento termodinamicamente favorável 

(Stevens, 1999). 
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2.2.4.1. O estado semi-cristalino 

No caso de polímeros, geralmente se apresentam num estado intermediário, ou seja, os 

polímeros não são nem totalmente amorfos, nem totalmente cristalinos. Este estado 

intermediário é definido pelo grau de cristalinidade do polímero. Quanto maior o grau de 

cristalinidade, maior é a organização das cadeias do polímero. O conhecimento do grau de 

cristalinidade de um polímero é importante, pois facilita na seleção do material a ser usado em 

diferentes aplicações (Fried, 2009). 

 

2.2.4.2. Grau de cristalinidade em polímeros 

A natureza química da cadeia do polímero é o principal fator que influencia na 

probabilidade de um polímero exibir uma estrutura cristalina. Cadeias de baixo peso molecular 

favorecem uma maior cristalinidade. Polímeros capazes de formar ligações intermoleculares 

distribuídas ao longo da cadeia favorecem um maior grau de cristalinidade. Homopolímeros 

possuem maiores condições de formar uma estrutura mais cristalina do que copolímeros 

randômicos. Isto porque os copolímeros possuem uma distribuição não uniforme de forças 

intermoleculares. Polímeros de monômeros contendo grupos laterais grandes ou ramificações 

tem menor grau de cristalinidade, pois o maior empacotamento das cadeias é inibido. Pressão 

e temperatura podem influenciar na cristalinidade. Após a moldagem do polímero, a 

cristalinidade do polímero ainda pode ser modificada através do processo de annealing, no qual 

através do aquecimento do polímero as cadeias podem se movimentar mais livremente 

formando estruturas cristalinas (cristalitos) adicionais. Em geral, os polímeros não são nem 

totalmente amorfos, nem totalmente cristalinos (Fried, 2009; Woo et al., 2015). 

 

2.2.5. Outras classificações quanto à funcionalidade comercial 

 

2.2.5.1. Quanto às Características de Fusibilidade 

Segundo Fried (2009), todos os polímeros podem ser divididos em dois grupos 

principais com base nas características tecnológicas do comportamento de processamento 

térmico em termoplásticos e termorrígidos. Aos polímeros que podem ser fundidos pelo 

aquecimento e solidificados por resfriamento, em um processo reversível, a fim de processar 

em uma forma desejada, são chamados termoplásticos. O poliestireno é um importante exemplo 
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de termoplástico comercial. Outros exemplos são as poliolefinas, polietileno, polipropileno e 

poli (cloreto de vinila). O outro grupo são os polímeros termorrígidos cujas cadeias individuais 

foram quimicamente ligados por ligações covalentes durante a polimerização. Polímeros 

termorrígidos são infusíveis e insolúveis ao aquecimento ou outra forma de tratamento, 

assumem estrutura reticulada, com ligações cruzadas. Tais propriedades tornam os 

termorrígidos materiais apropriados para aplicações em compósitos, revestimentos e adesivos. 

Exemplos principais de termorrígidos incluem adesivos de epoxi, resinas de fenol-formaldeído, 

etc (Fried, 2009; Mano & Mendes, 2004). 

 

2.2.5.2. Quanto à sua origem 

Polímeros podem ser classificados quanto à sua origem em dois grupos: naturais e 

sintéticos. Os polímeros naturais compreendem a borracha natural, os polissacarídeos e as 

proteínas. Já os sintéticos são produzidos quimicamente, atendendo a uma infinidade de 

aplicações. O processo que leva à formação de um polímero sintético chama-se polimerização, 

conforme discutido anteriormente no item 2.2.3 (Canevarolo, 2006; Mano & Mendes, 2004). 

 

2.2.5.3. Massa molar média dos polímeros 

A massa molar é um parâmetro de grande importância na aplicação e determinação das 

propriedades físico-químicas de um polímero. As propriedades mecânicas e o seu 

comportamento durante o processamento são extremamente dependentes do tamanho médio e 

da distribuição dos comprimentos das cadeias poliméricas.  

Durante o processo de polimerização, cadeias de diferentes comprimentos e massas são 

formadas. Com isso, os polímeros apresentam uma distribuição de tamanhos de cadeias 

poliméricas, não sendo possível determinar um valor único e definido para a massa molar e 

para a polidispersão do mesmo, mas sim um valor médio que represente o sistema como um 

todo. Frequentemente, utilizam-se três médias para a determinação da massa molar dos 

polímeros: a massa molar numérica média, a massa molar ponderal média e a massa molar 

viscosimétrica média. 

A massa molar numérica média (
__
𝑀𝑛

) é definida como a razão entre a massa total do 

sistema polimérico pelo número total de moléculas de polímero  no sistema. Esta grandeza está 

diretamente relacionada ao número de moléculas de polímero presentes na solução, qualquer 
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que seja a sua estrutura ou tamanho (Canevarolo, 2006; Fried, 2009; Mano & Mendes, 2004; 

Stuart, 2002). Já a massa molar ponderal média (
__
𝑀𝑤

) está relacionada com o número e a massa 

das moléculas presentes na solução, isto é, depende da massa das moléculas presentes no 

polímero. Verifica-se que o valor ponderal médio de uma amostra polimérica é mais elevado 

que o seu valor numérico médio, pois valoriza a característica dominante dos polímeros: o 

tamanho molecular (Mano & Mendes, 2004). 

O cálculo de (
__
𝑀𝑛

) é dado pela Equação 1: 

 

__
𝑀𝑛

=
∑𝑁𝑖𝑀𝑖

∑𝑁𝑖
                                                     (Equação 1) 

 

No cálculo de (
__

𝑀𝑤
), a média ponderal das massas molares, é dada pela Equação 2: 

 

__
𝑀𝑤

=
∑𝑁𝑖𝑀𝑖

2

∑𝑁𝑖𝑀𝑖
=

∑𝑊𝑖𝑀𝑖

𝑊𝑖
                                        (Equação 2) 

Onde Ni é o número de moles das moléculas de classe i e Mi é a massa molar das 

moléculas de classe i. E, Wi é a fração mássica das moléculas de classe i. 

Uma técnica empregada para a determinação de (
__
𝑀𝑛

) e (
__

𝑀𝑤
) é a cromatografia de 

permeação em gel (GPC), porém é necessário um polímero-padrão de massa molar conhecida 

(Canevarolo, 2006; Silva, 2006). Outra técnica é realizada por meio de medidas da viscosidade 

de soluções poliméricas diluídas, a partir desta é possível calcular a massa molar média 

viscosimétrica (
__
𝑀𝑣

). A viscosidade de soluções diluídas é uma função do volume 

hidrodinâmico do soluto na solução: quanto maior, mais viscosa será a solução (Canevarolo, 

2006). 

A (
__
𝑀𝑣

) é usualmente determinada por viscosimetria e pode ser representada pela 

Equação 3: 

 

__
𝑀𝑣

= (
∑ 𝑁𝑖(𝑀𝑖)

𝑎+1∞
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖
∞
𝑖=1

        ) 
1

𝑎⁄                                   (Equação 3) 
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Onde: a = constante que depende da geometria da molécula do polímero, e varia de 0,5 

a 0,8. 

 

2.3. Polidispersão e grau de polimerização 

A polidispersão ou índice de polidispersão (MWD) é uma medida do espalhamento da 

distribuição de tamanhos da cadeia polimérica e é definida como a razão entre (
__

𝑀𝑤
) e (

__
𝑀𝑛

), 

conforme Equação 4. 

 

𝑀𝑊𝐷 = 

__
𝑀𝑤__
𝑀𝑛

                                                 (Equação 4) 

 

A partir da equação, pode-se afirmar que quanto maior a variação dos tamanhos das 

moléculas poliméricas, maior será a polidispersão. Quando há variação nas massas molares, o 

material polimérico é dito polidisperso. Porém, se o tamanho das cadeias é próximo, a 

polidispersão é aproximadamente igual a um. E, se MWD =1, isto implica que (
__

𝑀𝑤
=

__
𝑀𝑛

), 

sendo o polímero monodisperso, ou seja, possui uma composição uniforme (Canevarolo, 2006; 

Fried, 2009). 

O grau de polimerização está relacionado ao comprimento da cadeia e ao peso da 

molécula. Dessa forma, é possível identificar o peso molecular através do grau de 

polimerização, que normalmente representa o número de unidades repetitivas na cadeia 

polimérica. É dado pela razão entre (
__
𝑀𝑛

) e a massa molar da unidade monomérica (m), 

conforme a Equação 5. Tomando como exemplo, a polimerização de acetato de vinila (Figura 

11), o peso molecular é o produto entre o grau de polimerização e o número n. (Canevarolo, 

2006; Fried, 2009; Stevens, 1999; Stuart, 2002). 

 

𝐷𝑃 =

__
𝑀𝑛

𝑚
                                                        (Equação 5) 
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Figura 11. Reação de polimerização do acetato de vinila. 

 

Fonte: Stevens, 1999, adaptado. (Oxford University Press) 
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3. MONÔMEROS UTILIZADOS NA POLIMERIZAÇÃO 

3.1. Ácido Isoftálico 

 

3.1.1. Definição 

Ácido isoftálico é uma substância sólida cristalina, de coloração branca e apresenta 

estado de sublimação em 345 °C. Comercialmente, pode ser encontrado com pureza de até 

99,8%. O ácido isoftálico Figura 12 (A) é a forma isomérico do ácido ftálico Figura 12 (B). Ele 

é ligeiramente solúvel em água, álcool e ácido acético, porém insolúvel em benzeno de vido à 

sua polaridade (Sheehan, 2005; Peter et al., 2007). 

 

Figura 12. Estrutura molecular do A) ácido isoftálico e B) ácido ftálico. 

    

Fonte: Peter et al., 2007, adaptado. 

 

3.1.2. Métodos de obtenção 

O ácido isoftálico pode ser obtido por oxidação de meta-xileno com ácido crômico, ou 

por fusão de metasulfobenzoato de potássio, ou metabromobenzoato de metila. O ácido 

isoftálico purificado tem excelentes características de desempenho, incluindo dureza 

excepcional, resistência a corrosão, estabilidade hidrolítica em revestimentos em gel, excelente 

estabilidade térmica e com cor insignificante da resina na indústria de tintas (Silva, 2012; 

Sheehan, 2005). 
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Além disso, o ácido isoftálico pode ser obtido a partir da reciclagem do PET e, 

representa um dos exemplos mais bem sucedidos de reciclagem de polímeros. De maneira 

global, cerca de 17% do PET produzido foi recolhido para reciclagem em 1999, em 2005 atingiu 

19,8%, e 59% em 2014. Entretanto são desperdiçados ainda mais de 100 mil toneladas por ano. 

A principal força motriz responsável por esse aumento significativo de reciclagem do PET pós-

consumo é o seu uso acelerado, particularmente na produção de embalagens para a indústria 

alimentar. O PET é visto como um material nocivo ao meio ambiente, isso devido à sua fração 

substancial (por volume) de resíduos e a sua elevada resistência aos agentes atmosféricos e 

biológicos. Dessa forma, a partir da reciclagem do PET é possível obter 98% de ácido tereftálico 

e 2% de ácido isoftálico (Silva, 2012; Sheehan, 2005; Karayannidis, 2002). 

 

3.1.3. Aplicações do monômero 

O ácido isoftálico é utilizado como principal intermediário em resinas de poliéster 

insaturadas, de resinas alquídicas e revestimento de poliéster; outras aplicações incluem o uso 

de fibras de aramida, tal como um componente de resinas de copoliésteres, e em polímeros de 

alta temperatura (Al-khanbashi et al., 2005). Além disso, o monômero é um ingrediente em 

mercados de FRP (fibra de vidro reforçada com plásticos) para produtos como fuzileiro naval, 

automotivo, e as tubulações resistentes à corrosão e tanques. Poliésteres que contenham ácido 

isoftálico também são usados extensivamente em aplicações de revestimentos industriais para 

eletrodomésticos, automóveis, revestimento de alumínio e mobiliário de escritório metal. Ele é 

utilizado como um intermediário para poliésteres, resinas de poliuretano e plastificantes (Silva, 

2012; Sheehan, 2005; Peter et al., 2007). 

 

3.2. O glicerol 

3.2.1. Definição 

O glicerol é um líquido incolor, inodoro, viscoso, com sabor adocicado. Pertence à 

família de álcool de compostos orgânicos com fórmula molecular (C3 H8O3). O termo glicerina 

foi introduzido em 1811 pelo químico francês Michel-Eugène Chevreu, trata-se de um material 

purificado que contenha acima de 95% de glicerol com aplicações comerciais. Entretanto, a 
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substância foi isolada pela primeira vez em 1779 pelo alemão químico sueco Carl Wilhelm 

Scheele, que o descreveu como o “o doce princípio das gorduras” (Behr, 2008). 

Outra definição é corroborada por Knothe et al. (2006), na qual afirma que a 

nomenclatura “glicerol” aplica-se ao composto orgânico puro (>99%) 1,2,3-propanotriol, 

também conhecido como um álcool trivalente. Já o termo “glicerina” trata-se do produto com 

aplicações comerciais, geralmente contendo uma quantidade maior que 95% de glicerol e, pode 

ser adquirido em farmácias. Dessa forma, há diversas concentrações de glicerina disponíveis 

no mercado, os quais diferem entre si quanto ao seu conteúdo de glicerol e em outras 

características, bem como, cor, odor e impurezas. De maneira geral, o glicerol gerado no 

processo de produção de biodiesel é composta por aproximadamente 80% de glicerol, além de 

água, álcool e um pouco de biodiesel (Knothe et al., 2006; Mota et al., 2009). 

 

3.2.2.  Métodos de obtenção 

Em termos gerais o glicerol pode ser produzido por processos químicos ou fermentação. 

Conforme apresentado no item 3.2.1, o glicerol foi descoberto em 1779 por Scheele a partir do 

aquecimento de uma mistura de óxido de chumbo com azeite de oliva. O glicerol produzido até 

1950 era proveniente da indústria de sabão, a partir do ano de 2000, a produção mundial deste 

monômero foi fortemente incrementada pelo advento da lei brasileira de obrigatoriedade de 

adição de biodiesel ao combustível de petróleo (CNPE, 2015; Mota et al., 2009).  

Tradicionalmente, o glicerol não refinado é obtido como subproduto, em todos os óleos 

graxos animais e vegetais, em três diferentes processos: saponificados na fabricação de sabão, 

hidrolisados na produção de ácidos graxos e na transesterificação na produção de biodiesel. Por 

qualquer uma das vias de produção, o produto deve passar por um processo de purificação para 

eliminar as diversas impurezas antes de ser comercializado. Entretanto, o glicerol pode ser 

obtido de forma purificada a partir de derivados do petróleo, por cloração a altas temperaturas, 

mas devido à formação de produtos prejudiciais ao meio ambiente essa rota entrou em declínio 

(Atadashi, 2011; Chun et al., 2007). 

Neste contexto, é possível a obtenção do monômero a partir do processo de produção 

do biodiesel por transesterificação de óleos vegetais oriundos de fontes renováveis, e pode 

também ser potencialmente obtido a partir de fontes sustentáveis, como as microalgas ou 

celulose. A reação de transesterificação de óleo vegetal para obtenção do glicerol é demonstrada 
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na Figura 13. Conforme discutido, outro método de obtenção do glicerol é através da 

fermentação microbiana, que pode ser sintetizada a partir do propileno e insumos petroquímicos 

(Singhabhandhu, 2010; Wang, 2010). Ver ilustração de reações para obtenção do glicerol, de 

forma sintética, a partir do propileno, conforme Figura 14. 

 

Figura 13. Esquema da reação de transesterificação do óleo vegetal. 

 

Fonte: Saleh et al., 2010, adaptado. 

 

Figura 14. Produção de glicerol a partir do propeno. 

 

Fonte: Mota et al. 2009, adaptado. 

 

Em outro aspecto, de todas as formas de energia disponíveis e exploradas pelo homem, 

a energia dos combustíveis fósseis foi a mais utilizada no século 20, compreendendo um 

montante de 80% da energia produzida no planeta. A grande dependência por esta fonte não 

renovável, aliada à instabilidade política e econômica de grande parte dos países produtores, a 

expectativa do fim das reservas petrolíferas e o impacto ambiental relacionado ao acúmulo de 

gás carbônico na atmosfera, são fatores que impulsionaram a introdução de combustíveis 

oriundos da biomassa, como o biodiesel e o bioetanol (Canevarolo Jr, 2002). 
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3.2.3. Panorama atual da produção, consumo e custo do glicerol bruto 

Em janeiro de 2016 entrou em vigor a obrigatoriedade que aumentou de 5% para 7% 

(conhecido como B7) a mistura de biodiesel ao combustível de petróleo, pela resolução Nº 

3/2015 (Lei nº 11.097) do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE, 2015). A contínua 

elevação do percentual de adição de biodiesel ao combustível demonstra uma maior demanda 

pelo produto e, por consequência, o aumento na produção do glicerol. 

Por outro lado, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o Brasil alcançou uma 

posição almejada por muitos países que buscam fontes renováveis de energia como alternativas 

estratégicas ao petróleo, tornando assim pioneiro mundial na produção de biocombustíveis. A 

produção de biodiesel no ano de 2015 em comparação ao mesmo período de 2014 registrou 

crescimento de 22%. O MME destaca ainda, que há estimativa para que até o fim de 2015 a 

matriz energética do país será composta por uma parcela correspondente a 42,5% em fontes 

renováveis, superior ao verificado em 2014, de 39,4% (MME, 2015). 

De acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo), atualmente o Brasil é o segundo 

maior produtor de biodiesel do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com uma produção 

anual média de 7,74 bilhões de litros, sendo que para cada litro de biodiesel produzido é gerado 

um quantitativo de 300 mL de glicerol. (ANP, 2015; Ubrabio, 2015). Este subproduto bastante 

utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos teve seu valor de mercado reduzido ao longo 

dos últimos anos em razão da elevação de oferta gerada pela indústria do biodiesel (Jehad Saleh, 

et al., 2010). Neste contexto, o Brasil tem se destacado como um importante player mundial na 

produção de biocombustíveis por apresentar grandes vantagens sobre outros países, uma vez 

que há matéria-prima disponível em abundância e o crescimento contínuo da indústria de óleos 

vegetais, do etanol da cana-de-açúcar e do biodiesel. 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) mostram que as 

vendas externas de glicerol, no início de 2015, caíram aproximadamente 5% em comparação 

ao registro do mesmo período no ano anterior. Por esta razão, a oferta deste material acaba 

sendo maior que a sua procura, fator que justifica a diminuição do seu preço por tonelada bruta, 

de R$ 1600,00 em 2007 para R$ 350,00 em 2015 (MDIC, 2015). Por ser abundante, trata-se de 

uma matéria-prima de baixo custo e oriunda de fontes renováveis, torna-se extremamente viável 

a criação de processos tecnológicos para obtenção de materiais alternativos que tenham uma 

grande demanda, equivalente a oferta do derivado, como por exemplo, a obtenção de polímeros. 
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3.2.4. O problema do glicerol bruto 

A partir do item 3.2.2, foi possível identificar os possíveis métodos de obtenção do 

glicerol, sendo assim, para cada processo de produção o monômero poderá apresentar 

impurezas de natureza química distintas, portanto demanda processos ou etapas de processos 

específicos para a sua purificação. A maioria dos produtos industriais utilizam apenas o glicerol 

purificado, sendo exigido um grau de pureza na faixa de 95%, ou para produções mais nobres 

esta exigência chega a ≥ 99,5% de pureza, consequentemente, o glicerol não refinado tornou-

se um poluente ambiental. Com o aumento na produção de biodiesel surge uma preocupação 

fundamental com a gestão adequada dos subprodutos gerados nesta produção, cujo objetivo 

demanda uma maior qualidade econômica, social e ambiental a serem alcançados através da 

implementação deste combustível na matriz energética do Brasil. (Chi, 2007; Vlysidis et al., 

2011). 

Segundo uma análise realizada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social), relativo à formação do mercado de biocombustíveis no Brasil, a receita 

adicional proveniente da venda de glicerol bruto deve ser desconsiderada (BNDES, 2015). 

Além disso, o descarte de glicerol bruto pode causar um sério problema ambiental, uma vez 

que não há grande demanda para a atual produção deste. 

O glicerol é um subproduto da produção de biodiesel e considerado uma matéria-prima 

em diversas indústrias, tais como, os produtos cosméticos, farmacêuticos e indústrias 

alimentícias, entre outros, entretanto antes de ser utilizado deve passar por um processo de 

purificação, embora a purificação do glicerol seja um processo caro (Vlysidis et al., 2011), 

conforme será exposto no próximo item (3.2.5). Dessa forma, devido o aumento na produção 

de biodiesel para atender a essa nova demanda criada pela adição percentual legal, é necessário 

encontrar aplicações alternativas para o excesso de glicerol gerado, e também técnicas 

alternativas de purificação para viabilizar a possibilidade de novas aplicações tecnológicas do 

produto bruto e purificado. 

 

3.2.5. Técnicas de purificação do glicerol 

As impurezas existentes no glicerol são originadas de ácidos graxos produzidos a partir 

de processos de decomposição do óleo neutro. Etapas de pré-purificação podem ser necessárias 

quando alguns ácidos graxos voláteis se associam com bases utilizadas na transesterificação, 
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formando sais solúveis que diminuem a qualidade do glicerol bruto. As etapas adotadas ao 

glicerol são: lavagem com solvente, acidificação, neutralização e Salting-outing (conhecido 

também como precipitação por antisolvente) (Ferreira et al., 2009). 

De forma geral os processos para a purificação de glicerol ocorrem em duas ou mais 

operações unitárias. Em alguns processos usam-se duas etapas de destilação, produzindo a 

glicerol bidestilado, ou ainda, os processos de purificação incluem destilação, seguida por 

tratamento com carvão ativo. E, em alguns casos o refino é realizado por processos de troca 

iônica para a remoção principalmente de K+ e Na+ utilizados como catalisadores. O processo 

de destilação é o método mais utilizado nos processos de purificação do glicerol, e deve ser 

feita à alto vácuo, de 0,600 a 1,330 kPa absoluto. A temperatura utilizada não deve ultrapassar 

204 °C, a fim de prevenir a polimerização e a decomposição da glicerol em acroleína (Ferreira 

et al., 2009; Hayyan et al., 2010; Mota et al., 2011). 

O método de purificação por troca iônica é considerado um processo de purificação 

simples de baixo consumo de energia. Este processo envolve a passagem do material filtrado 

através de sucessivos leitos de cátion forte e ânion fraco, ou em uma mistura desses leitos. A 

unidade de troca iônica opera eficientemente com soluções diluídas a uma concentração de 

aproximadamente 30 % a temperatura ambiente ou 40 % a 80 °C. A passagem através das 

resinas elimina sais, ácidos graxos livres, impurezas que conferem cor e odor, entre outras 

impurezas minerais presentes. A concentração subsequente da solução de glicerol purificado se 

dá pela evaporação do solvente (Lopes et al., 2014; Gervajio, 2005). Dessa forma, os 

parâmetros importantes para determinar se o produto está pronto para aplicações comerciais 

são a quantidade de água, álcool, glicerol e catalisador. 

Conforme exposto, o processo de destilação é o mais utilizado devido a simplicidade do 

processo e custo de operação. Em seu trabalho, Fiuza et al. (2014), realizou uma revisão de 

todas as patentes registradas referentes aos métodos de purificação do glicerol, a partir disso foi 

possível identificar que o processo mais comum é a destilação, presente em metade das patentes 

avaliadas, em segundo está a microfiltração, em terceiro a extração com solvente líquido, em 

quarto a extração com dióxido de carbono e, em menor quantidade estão a eletro osmose e troca 

iônica (Fiuza et al., 2014). 

 

 



24 

 

 

 

3.2.6. Aplicações do produto bruto e purificado 

O glicerol tem diversas aplicações, vale citar: (i) na indústria cosmética na composição 

de produtos de beleza, como xampus, protetores solares; (ii) na indústria farmacêutica, como 

pomadas, xaropes, antibióticos; (iii) na química a partir da produção de tintas; (iv) na indústria 

de alimentos para conservar alimentos, bem como, bolos, refrigerantes, além de utensílios 

doméstico. Além disso, é muito utilizada ainda na produção de tabaco, uma vez que o seu uso 

durante o processamento evita o ressecamento das folhas, além de tornar as fibras do fumo mais 

resistentes (Mota et al., 2009; Pagliaro et al., 2007; Singhabhandhu, 2010). 

Outras aplicações para o glicerol é usá-lo na substituição como alternativa menos tóxica 

que etileno glicol em produtos anticongelantes, ou ainda, na queima para produção de energia 

elétrica na própria fabricação do biocombustível (Leoneti, 2012). McNeil et al. (2012) 

desenvolveu um estudo para utilização do glicerol como combustível em motores de ignição 

por compressão, comprovando que este produto é um combustível ideal para instalações que 

combinam calor e energia, uma vez que trata-se de um produto não tóxico, inodoro, não volátil, 

solúvel em água e classificado como combustível líquido e não inflamável. Além deste, a 

empresa Aquafel Research Ltda., também aplicou o glicerol como combustível para abastecer 

geradores movidos a diesel. Neste caso uma grande vantagem é que o glicerol não precisa ser 

completamente purificado, porém sais e catalisadores deverão ser removidos. Contudo, as 

pesquisas estabeleceram que a cada tonelada de glicerol são produzidos aproximadamente 1,7 

megawatts por hora de eletricidade e cerca de 2 megawatts de calor (McNeil, et al., 2012; 

Voegele, 2010). 

O uso do glicerol bruto para o cultivo de microalgas produtoras de ácidos graxos ômega-

3 é uma tecnologia desenvolvida pelos EUA, cujo foco era desenvolver um processo 

minimizando os custos com a purificação da matéria-prima oriunda da produção do biodiesel. 

Assim, esta aplicação não exige alto grau de pureza do glicerol, entretanto para favorecer o 

crescimento das microalgas é preciso realizar a remoção de resíduos, bem como, metanol e 

sabões. O ácido produzido através desta tecnologia pode ser usado em ração animal, pois após 

a digestão das gorduras ingeridas pelo animal, geralmente são obtidas duas moléculas de ácidos 

graxos e uma molécula de monoglicerídio. Quando a digestão ocorre por completo, são obtidas 

três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Esta última molécula, por seu baixo 

peso molecular, é facilmente absorvida por difusão e convertida em glicose (Henn et al., 2009; 

Voegele, 2010).  
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4. MATERIAIS POLIMÉRICOS 

4.1. Materiais Poliméricos Oriundos do Glicerol 

A síntese de polímeros derivados da biomassa tem se tornado um dos assuntos mais 

importante nas atividades de pesquisa nesse campo nos últimos anos (Terry, 2016). Assim, 

polímeros derivados do glicerol (matéria-prima obtida a partir da transesterificação do 

biodiesel) são de grande interesse, por serem provenientes de fontes inteiramente renováveis.  

Devido à excessiva oferta do produto, a obtenção de materiais oriundos do glicerol se 

torna uma prática atrativa. Além disso, o glicerol é uma molécula versátil para a produção de 

polímeros, visto que se trata de um composto tri-funcional (poliol) que pode ser empregado em 

reações de policondensações para produção de poliésteres, reagindo-o com di e triácidos ou 

poliéteres, por meio da reação com ele próprio ou com outros polióis (Pagliaro, 2008). 

De acordo a estrutura característica do glicerol os polímeros oriundos deste poliol 

podem ser divididos em três categorias. O primeiro refere-se aos polímeros lineares de glicerol 

com ligação-1,2, em que as unidades de glicerol são posicionadas ao longo da cadeia principal 

do polímero de tal maneira que estão ligados por átomos de oxigênio e carbono C1 e C2, 

deixando livre os grupos (-CH2OR) (Gandini et al., 2015). De forma geral, poliéteres e 

policarbonatos são principalmente obtidos de carbonato de glicerol, conforme Figura 15. 

Ambos os poliéteres e policarbonatos apresentam excelente biocompatibilidade, o último sendo 

facilmente biodegradável devido à facilidade em quebrar as ligações de carbonato. 

 

Figura 15. Materiais poliméricos derivados do glicerol-1,2: A) policarbonato e, B) Poliéter. 

   

Fonte: Gandini et al., 2015, adaptado. (American Chemical Society). 

 

A B 
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A segunda categoria consiste em polímeros lineares de glicerol 1,3-ligadas, cuja 

estrutura é homóloga à da família anterior, exceto para a conformação-1,3 das unidades de 

repetição (Gandini et al., 2015). Estes materiais são poliésteres gerados pela policondensação 

clássica de glicerol com diácidos, ou policarbonatos formados por mecanismos de abertura-de-

anel (Figura 16). 

 

Figura 16. Síntese de policarbonato por policondensação de glicerol e diácidos pelo mecanismo 

de abertura-de-anel. 

 

Fonte: Gandini et al., 2015, adaptado. (American Chemical Society). 

 

A terceira categoria inclui polímeros de glicerol hiper-ramificados, uma classe muito 

interessante e versátil de materiais que exibem características úteis, tais como alta relação entre 

área de superfície e volume, numerosos grupos terminais para posterior funcionalização, e a 

aptidão para o encapsulamento de moléculas pequenas (Gandini et al., 2015). 

A síntese de poli (1,3-glicerol éter) foi conduzida por radiação de micro-ondas a partir 

de carbonato de glicerol, que permite a formação de glicidol, que por sua vez, polimeriza 

formando o poliglicerol, conforme Figura 17. Foram obtidos materiais biodegradáveis, com 

temperaturas de transição vítrea variando entre 33 a 59 °C e a degradação térmica na aconteceu 

na faixa de 230 a 290 °C (Iaych et. al., 2011). 
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Figura 17. Síntese do poli (1,3-glicerol éter) por radiação de micro-ondas. 

 

Fonte: Iaych et al., 2011, adaptado. (Journal of Applied Polymer Science). 

 

Neste contexto, diversos materiais poliméricos estão sendo desenvolvidos utilizando o 

glicerol como um dos monômeros associado com diversos tipos de diácidos (ácidos 

carboxílicos). Por exemplo, o glicerol tem sido utilizado na síntese de poliéster com ácido 

oleico. Esta síntese resultou em um material transparente, hidrofílico e flexível, conforme 

Figura 18 (Yang et al., 2011). Em outro exemplo, foi realizada a síntese de polímeros utilizando 

ácido 2,5-furanodicarboxílico e glicerol (Figura 19) na presença de um catalisador, o trióxido 

de antimônio (Sb2O3). O material resultante foi um poliéster insolúvel em solventes orgânicos 

comuns, solúvel apenas em ácido Trifluoroacético (Amarasekara et al., 2013). Além destes, 

poliésteres biodegradáveis vem sendo desenvolvidos a partir de ácido sebácico, etileno glicol e 

glicerol (Figura 20), e resultou em poliésteres transparentes, flexíveis, insolúvel em solventes 

orgânicos, e com superfícies hidrofílicas (Tang et al., 2006). 
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Figura 18. Síntese de poliéster: Ácido adípico, ácido oléico com glicerol. 

 

Fonte: Yang et al., 2011, adaptado. (Macromolecules). 

 

Figura 19. Síntese de poliéster: Ácido 2,5-furanodicarboxílico com glicerol. 

 

Fonte: Amarasekara et al., 2013, adaptado. (Polymer Science). 

 

Figura 20. Síntese de poliéster: a partir de ácido sebácico, etileno glicol e glicerol. 

 

Fonte: Tang et al., 2006, adaptado. (European Polymer Journal). 

 

Contudo, visando contribuir para o desenvolvimento de novos materiais oriundos de 

matérias-primas renováveis, há a necessidade da síntese de novos produtos utilizando o glicerol, 

uma vez que se trata de uma matéria-prima renovável que pode ser encontrada em abundância, 

e agregação de valores a novos materiais obtidos. 
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4.2. Materiais poliméricos oriundo de fontes renováveis diversas 

A utilização de fontes renováveis e processos sustentáveis tem apresentado constante 

aumento em pesquisas para a utilização do produto bruto ou para promover a geração de novos 

materiais com valor agregado (Dam et al., 2005). O descarte de plásticos não biodegradáveis 

tem ocasionado problemas ambientais. Apesar da existência de metodologias para a reciclagem, 

a maioria dos plásticos continuam sem destinação final (Wu, 2012). A partir desta 

conscientização, surge uma nova classe de materiais conhecidos como Green Polymers (GPs), 

- polímeros verdes, que geralmente podem ser definidos como materiais que são: (i) 

encontrados na biomassa vegetal ou animal, (ii) sintetizados a partir de matérias-primas 

renováveis, (iii) biodegradáveis (oriundos do petróleo ou não) ou (iv) polímeros recicláveis 

(oriundos do petróleo ou não). A síntese deste material pode, por exemplo, ser realizada a partir 

de monômeros obtidos de fontes renováveis ou modificação de um biopolímero (Gandini, 

2008). 

Os poliésteres são um tipo de polímero com grande importância, isso porque são 

amplamente utilizados como poli (tereftalato de etileno) (PET), poli (succinato de butileno) 

(PBS), poli (e-caprolactona) (PCL), e poli (ácido láctico) (PLA) como poliésteres alifáticos. Na 

indústria, os dois primeiros são produzidos através de polimerização por condensação 

(policondensação), e os dois últimos por meio de polimerização de abertura-de-anel 

(Kobayashi, 2010). 

Diversos polímero verde tem sido desenvolvido a partir de fontes alternativas de 

energia, o amido por exemplo, sua fonte é o milho, matéria-prima natural, renovável, versátil e 

biodegradável, e vem substituindo o petróleo em muitas aplicações industriais, desde plásticos 

até para produção de etanol (Juais, 2009). Além deste, outros carboidratos são de grande 

interesse na síntese destes materiais, bem como a lignina, polissacáridos e seus derivados, 

suberina, óleos vegetais, taninos, monômeros naturais como terpenos, e monômeros derivados 

de açúcares, com especial destaque em derivados de furano e ácido láctico, celulose bacteriana, 

glicerol e etanol. Nesse contexto, algumas vezes há uma inclusão de valor alternativo agregado 

com a utilização de borracha natural, outro importante polímero natural testemunhando um 

renascimento pelo interesse (Gandini, 2008). 

Com base em derivados de dióis alifáticos de isosorbídeo (um dos produtos mais 

importantes do amido) foram sintetizados novos polímeros poli (éter-éster). Foram comparados 

duas condições de sistema para realização da síntese: (i) a partir de radiação de micro-ondas e, 



30 

 

 

 

(ii) com aquecimento convencional sob condições semelhantes ao anterior. Os resultados 

obtidos sob radiação de micro-ondas foram superiores devido ao aumento de rendimento do 

peso molecular médio (Chatti et al., 2005). 

A busca por poliésteres de furano foi principalmente focada no uso de diácidos difurano 

obtido de 2 furanos substituídos. O poli (2,5-furanodicarboxilato) é o heterociclo com a 

estrutura fundamental do poli (tereftalato de etileno) (PET), formando o poli (etileno 2,5-

furanodicarboxilato) (PEF), devido às suas semelhanças com o poliéster comercial (Gandini et 

al., 2008). 

Por outro lado, alguns estudos tem sido desenvolvidos em busca de tecnologias limpas 

para catalisadores oriundos da biomassa, biodegradáveis (não sendo preciso sua recuperação 

após a síntese). Os recentes progressos da síntese de poliéster catalisada pela enzima lipase tem 

potencial para contribuir na redução dos problemas ambientais para uma sociedade sustentável, 

adotando hábitos de consumo por produtos oriundos de tecnologias verdes (Kobayashi, 2010). 
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5. MATERIAIS ADESIVOS 

Adesivos são materiais promotores da adesão por terem a capacidade em unir diferentes 

materiais. O termo adesão pode ser definido então como a interação intermolecular e 

interatômica na interface de duas superfícies. Existe uma complexidade para explicação deste 

termo, uma vez que trata-se de um tópico que inclui diversas áreas de atuação. (Awaja et al., 

2009). Os adesivos são normalmente classificados pelo método de aderência, podendo ser 

adesivos reativos, sendo aqueles que reagem quimicamente com a finalidade de endurecer, e 

não reativos (Bouten et al., 2014). 

5.1. Mecanismos de adesão 

Na literatura são encontrados três principais abordagens para explicar os mecanismos 

de adesão: adesão mecânica, ligação molecular e adesão termodinâmica. A adesão mecânica 

baseia-se no intertravamento entre o adesivo e a superfície do substrato, em que o adesivo é 

aprisionado nas irregularidades superficiais do substrato. Isso é semelhante ao que acontece 

com a cola quando aplicada na madeira, em que a cola adere nas superfícies ásperas da madeira. 

A principal preocupação em um sistema de madeira e o polímero é a falta de adesão entre o 

polímero hidrofóbico e a superfície hidrofílica da madeira. Assim, após investigar o mecanismo 

de adesão em fibra de madeira, descobriu-se que embora interações polares desempenhem um 

papel na adesão, a rugosidade da superfície e por sua vez, o intertravamento mecânico dos 

substratos que permitem a otimização da adesão (Awaja et al., 2009). 

A ligação molecular é a abordagem mais aceita para explicar o fenômeno da adesão. 

Neste caso, a adesão é um fenômeno que ocorre por meio da interação entre o adesivo e 

substrato através de forças intermoleculares, i.e. interações dipolo-dipolo, van der Waals, além 

de ligação químicas (iônica, covalente). Em razão da necessidade de um contato próximo entre 

as superfícies para que a adesão ocorra, a presença de defeitos, fissuras e bolhas de ar dificultam 

o estabelecimento das interações entre o adesivo e substrato, e portanto, a adesão (Awaja et al., 

2009). 

A abordagem termodinâmica explica o fenômeno da adesão como um processo de 

equilíbrio na interface dos dois materiais em contato. No equilíbrio termodinâmico, grupos da 

cadeia polimérica se orientam na interface com intuito de minimizar a energia livre de Gibbs 

interfacial e esta propriedade é dependente do caráter hidrofílico e hidrofóbico da superfície em 

que o adesivo encontra-se em contato. (Awaja et al., 2009).  
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A determinação da energia superficial pode ser dinâmica ou estática, sendo o mais 

apropriado considera-la uma propriedade de equilíbrio a ser determinada após um determinado 

período de tempo.  A explicação teórica para esta propriedade trata a energia superficial como 

sendo uma combinação e forças de dispervas (forças de van der Waals) e forças polares (ligação 

de hidrogênio). A segunda abordagem utiliza uma equação de estado de modo que a energia 

superficial pode ser calculada apenas por meio da determinação dos ângulo de contato entre a 

superfície e líquidos de diferentes polaridades.  

No início dos anos 60, Fowkes (Fowkes, 1964) considerou a propriedade energia livre 

superficial livre constituída de duas partes, uma componente dispersiva que contém todas as 

forças de London, tais como, dispersão (London-van der Waals), orientação (Keesom-van der 

Waals), indução (Debye-van der Waals) e forças de Lifshitz-van der Waals (LW), e o 

componente polar que consiste em ligações de hidrogênio. Já a teoria da média geométrica é 

uma extensão do modelo de Fowkes em que o termo polar (ligações de hidrogênio) também é 

considerado. Esta teoria é também conhecida como OWRK, pois foi criada por Owens, Wendt, 

Rabel e Kaelble (Kaelble, 1970; Owens & Wendt, 1969; Rabel, 1971). Estes autores utilizaram 

a teoria da média geométrica para combinar os componentes polares e dispersivos em conjunto. 

A teoria harmônica de WU (Wu, 1971; Wu, 1973) teve início de maneira semelhante à 

teoria OWRK por também ter se aproximado da teoria de Fowkes e introduzido o componente 

polar. Entretanto, em vez de uma abordagem por média geométrica ele usou uma média 

harmônica. A semelhança entre WU, OWRK e Fowkes é que, para o cálculo da energia 

superficial de um sólido são necessários um mínimo de dois ângulos de contato, para dois 

líquidos conhecidos com polaridades diferentes (um polar e outro apolar). 

5.2. Tipos de adesivos 

5.2.1. Adesivos sensíveis à pressão (PSA) 

Adesivos sensíveis à pressão (PSA) formam uma ligação através da aplicação de uma 

leve pressão para unir o adesivo com o aderente. Eles destinam-se a ter um equilíbrio entre o 

escorrer e resistência a escorrer. A ligação tem força porque o adesivo é forte o suficiente para 

resistir ao escorregamento quando o estresse é aplicado à ligação. Estando o adesivo e o 

aderente em proximidade, interações moleculares, tais como forças de van der Waals, irão 

contribuir significativamente para a força máxima de adesão. 
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Os PSAs podem ser utilizados como adesivos permanentes ou removíveis. Alguns PSAs 

permanentes de alto desempenho exibem valores elevados de adesão e pode suportar 

quilogramas de peso por centímetro quadrado de área superfícial de contato, mesmo em 

temperaturas elevadas. Estes adesivos são empregados como fitas projetados para unir 

elementos metálicos em indústrias automotiva e de aeronaves (Kowalczyk & Krzysztof, 2016). 

Os adesivos removíveis são utilizados para formar uma ligação temporária, podendo ser 

removido após meses ou anos sem deixar resíduos no aderente. Possuem diversas aplicações, 

como por exemplo, filmes de proteção de superfície, fitas de máscara, marcador de papéis, 

etiquetas de marcação de preços, adesivos para contato com a pele (são os curativos, analgésico, 

etc.). De maneira geral, estes tem baixa adesão e não podem suportar muito peso (Bouten et al., 

2014). 

 

5.2.2. Adesivo de contato 

Adesivos de contato são usados em ligações fortes com alta resistência ao cisalhamento, 

como os laminados, e em calçados. Alguns adesivos de contato necessitam de até 24 horas para 

secar, no entanto, uma vez que as superfícies são empurradas as formas de ligação iniciam 

rapidamente e, geralmente não é necessário aplicar pressão por um longo período de tempo 

(Awaja et al., 2009). 

 

5.2.3. Adesivo a quente ou adesivo hot melt 

Adesivos hot melt são adesivos termoplásticos que devem ser aplicados na forma 

fundida (~65-180 ° C) e se solidificam por arrefecimento, para formar ligações fortes entre 

diversos tipos de materiais. A pistola de cola quente é um método de aplicação de adesivos 

quentes comum na indústria e em residências. Adesivos aplicados a quente fornecem várias 

vantagens sobre os adesivos baseados em solventes. Os compostos orgânicos voláteis são 

reduzidos ou eliminados, e a secagem ou a etapa de cura é eliminada, além disso, adesivos hot 

melt tem vida útil longa. Algumas das desvantagens envolvem carga térmica do substrato, o 

que limita o uso de substratos que seja sensível a temperaturas mais elevadas, e perda da 

resistência de ligação a temperaturas mais elevadas, até completar a fusão do adesivo (Awaja 

et al., 2009). 
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5.2.4. Adesivo à seco 

Há dois tipos de adesivos que endurecem à seco são os adesivos à base de solvente, e 

adesivos de dispersão (ou ainda adesivo de emulsão). Adesivos de contato podem ser 

classificados como adesivo à seco. Polímeros do tipo adesivos de dispersão são muito usados 

em indústrias de embalagens e madeiras. Eles também são usados em tecidos, produtos de 

engenharia, tais como impermeabilizantes (Bouten et al., 2014). 

5.3. Caracterização físico-química de adesivos 

Qualquer consideração de mecanismos de adesão exige informações sobre as 

propriedades físicas e químicas das superfícies aderentes e das superfícies de delaminação em 

casos em que a adesão falhou. Estes incluem espectrometria de massa de íon secundário por 

tempo de vôo (TOF-SIMS), Raio-X espectroscopia de fotoelétrons (XPS), microscopia de força 

atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho 

com refletância total atenuada (ATR-IR) e a análise óptica de ângulo de contato (Awaja et al., 

2009). 

TOF-SIMS fornece informações elementares, tais como, isotopia e informações 

moleculares de sensibilidade extremamente elevada da superfície. A partir da informação 

molecular é possível analisar a química na interface, permitindo uma visão molecular para a 

reação adesiva.  

XPS é uma técnica capaz de fornecer informações qualitativas e quantitativas da 

composição química superficial. Este método possibilita correlações quantitativas entre 

elementos químicos e grupos funcionais presentes sobre a superfície, e a energia superficial ou 

força de adesão. 

AFM é muito utilizado para gerar mapas topográficos de superfícies, a partir das 

deflexões resultantes da interação com características da superfície. Este método é capaz de 

atingir resolução atômica no plano vertical e 0,01 nm resolução espacial no plano horizontal. 

Esta resolução possibilita a detecção de mudanças topográficas após o tratamento superficial, e 

pode ser medido através da rugosidade, fornecendo informações da rugosidade superficial para 

aderência. 

SEM fornece imagens com resolução espacial de poucos nanômetros, e relativamente 

possui uma larga profundidade de campo, podendo chegar até 100 vezes superior a um 
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microscópio óptico. Neste contexto, este método fornece informação topográfica da superfície 

da amostra, permitindo uma maior compreensão da reação entre o substrato e o tratamento 

superficial. 

ATR-IR é um método de caracterização simples que permite identificar a presença de 

grupos funcionais. Baseia-se na interação de moléculas ou átomos com radiação 

eletromagnética. Ao receber radiação os átomos ou grupo de átomos de compostos orgânicos 

vibram ao redor das ligações covalentes que os unem. Como os grupos funcionais possuem 

diferentes arranjos, a absorção da radiação IR será características a estes tipos de arranjos. Neste 

contexto, a partir da radiação recebido um espectro é gerado apresentando os grupos funcionais 

característicos. 

 

5.4. Aplicações tecnológicas de adesivos 

As aplicações de adesivos estão em diversas áreas. A indústria da construção é um dos 

maiores usuários de polímeros (por exemplo, coberturas termoplásticas, impermeabilizantes, e 

outras estruturas à base de polímero) e selantes à base de polímero. A principal aplicação de 

selantes é em circunstâncias em que o material de vedação requer a capacidade para suportar a 

expansão e contração térmica e ainda ligar-se ao substrato. A indústria da engenharia 

investigam continuamente a adesão de polímeros, em especial os compósitos poliméricos. As 

indústrias automotiva e aeroespacial tem utilizado adesivos e analisado os mecanismos de 

adesão associados há mais de 50 anos. O interesse do setor de adesão tem sido dirigida para 

polímeros e resinas epóxi, devido às propriedades de superfície, baixo custo e boas propriedades 

mecânicas. Um exemplo comum de adesivo encontrado em automóveis é a aplicação de 

revestimento de polímero em para-choques e, são frequentemente feitos com polipropileno 

(PP). (Awaja et al., 2009). 

O emprego de adesivos é vantajoso em diversas aplicações devido à melhoria no design 

estético e maior flexibilidade de design de produtos, viabiliza os custos de processos 

mecanizados de fabricação e à distribuição do esforço mais eficientemente através da junta. 

Além disso, são duráveis e não prejudicam a estética do produto acabado (Duncan et al., 2005). 

No entanto, algumas desvantagens da utilização de adesivo incluem a diminuição da 

estabilidade em temperaturas elevadas, fraqueza relativa na ligação de objetos de grandes 
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dimensões com uma pequena área de superficial de contato e uma maior dificuldade na 

separação de objetos durante o teste.  
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6. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

6.1. Síntese dos poliésteres  

Para procedimento da síntese, os monômeros empregados foram o ácido isoftálico 

(Sigma-Aldrich) e o glicerol comercial purificado (Vetec). As amostras foram sintetizadas em 

diferentes condições (Tabela 1) obtidas pela combinação das variáveis proporção molar ácido 

isoftálico:glicerol, temperatura, pressão e tempo de reação, denominadas AM1 (1,0:2,3; 195 

ºC; 1,0 atm; 100 min), AM10 (1,0:1,5; 210 ºC; 0,29 atm; 30 min), AM11 (1:1,5; 203 °C, 1,0 

atm; 60 min), AM12 (1:1,5; 197 °C; 1,0 atm; 110 min) e AM13 (1,0:2,3, aquecimento por 

micro-ondas; 1,0 atm; 3 mim). A reação foi iniciada pelo fornecimento de calor à mistura dos 

monômeros sob agitação e foi interrompida quando ocorreu a formação de uma única fase 

líquida transparente, conforme será descrito no item 7.1. Para confirmar o procedimento das 

reações cada poliéster, aqui denominado como AM1, AM10, AM11, AM12 e AM13 foram 

repetidos 5 vezes, totalizando 25 reações. A denominação adotada para os poliésteres teve 

origem da palavra amostra (AM) e foram diferenciados por número, entretanto vale ressaltar 

que foram desenvolvidos 13 materiais distintos e, destes apenas cinco foram analisados neste 

estudo.  

 

Tabela 1 - Valores de massa e parâmetros utilizados nas reações de 

polimerização. 

Amostra Proporção Temperatura 

média (ºC)  

Pressão 

(atm) 

Tempo 

(h:min) 

Forma de 

aquecimento 

AM1 1:2,3 195 1,0 1:40 Chapa aquecedora 

com agitação. 

AM10 1:1,5 210 0,29 0:30 Chapa aquecedora 

com agitação. 

AM11 1:1,5 203  1,0 1:00 Chapa aquecedora 

com agitação. 

AM12 1:1,5 197  1,0 1:50 Chapa aquecedora 

com agitação. 

AM13 1:2,3 ------- 1,0 0:03 Micro-ondas  
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Conforme discutido no item 2.2.3, neste caso ocorre a reação de policondensação do 

tipo esterificação e, para deslocar o equilíbrio em favor dos produtos podem-se utilizar dois 

métodos: remoção de um dos produtos, preferencialmente a água, ou utilizar um excesso de um 

dos regentes, como o álcool, fator que justifica as estequiometrias 1:2,3; 1:3,3 e 1:4,6, na qual 

adotou-se o glicerol em excesso na polimerização. 

Visando remover um dos produtos, no caso a água, utilizou-se um sistema onde se fez 

vácuo de maneira que a pressão fosse reduzida até 0,29 atm (AM10). Dessa forma, os 

poliésteres AM1, AM11 e AM12 foram sintetizados em pressão de 1,0 atm, enquanto que a 

amostra AM13 foi obtida sob aquecimento de radiação de micro-ondas. 

 

6.2. Caracterização dos poliésteres 

6.2.1. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

com Refletância Total Atenuada 

Espectroscopia por radiação infravermelha (IR) é uma técnica instrumental simples e 

rápida que permite evidenciar a presença de grupos funcionais. O método de caracterização se 

baseia na interação de moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética. A radiação IR faz 

com que átomos e grupos de átomos de compostos orgânicos vibrem com amplitude aumentada 

ao redor das ligações covalentes que os ligam. Uma vez que os grupos funcionais possuem 

diferentes arranjos de átomos e ligações químicas, a absorção da radiação IR será de maneira 

característica a estes tipos de arranjos. Ao comparar a radiação emitida com a transmitida, um 

espectro característico aos grupos funcionais presentes na estrutura da amostra é gerado 

(Silverstein et al., 2006; Santana, 2009). 

O ensaio foi realizado no laboratório de Multiusuário do Instituto de Ciência, 

Engenharia e Tecnologia da UFVJM, campus do Mucuri. Os espectros dos monômeros de 

glicerol (líquido) e ácido isoftálico (pó) e das 5 amostras sintetizadas foram obtidos em um 

espectrômetro FT-IR da marca Perkin Elmer®, modelo Frontier equipado com um acessório de 

refletância total atenuada (ATR) com cristal de germânio. Os espectros dos materiais foram 

obtidos após 20 varreduras em uma faixa de comprimento de 450 a 4000 cm-l, com uma 

resolução de 4 cm-1. 
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6.2.2. Análise Termogravimétrica (TGA) 

A termogravimetria (TGA) é uma técnica de análise térmica na qual a variação da massa 

da amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma variação controlada de temperatura (normalmente a uma taxa constante). Essa 

técnica permite conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa das 

substâncias, estabelecer a faixa de temperatura em que elas possuem composição fixa bem 

definida e são estáveis, a temperatura em que começam a se decompor, entre outros fatores. As 

curvas de variação de massa em função do tempo e/ou temperatura são denominadas curvas 

termogravimétricas (Canevarolo, 2004; Stevens, 1999). A partir da curva da TG tem-se para 

cada reação ao longo do aumento da temperatura um pico na derivada, indicando a perda de 

massa ocorrida. Assim, a DTG apresenta informações de forma mais visualizável que a TG. 

As amostras foram pesadas e colocadas em um cadinho de alumínio apropriada para 

análise de TGA e submetidos a aquecimento de 23 a 600 °C sob atmosfera de nitrogênio em 

uma taxa de aquecimento de 10°C/min em um analisador termogravimétrico (DTG 60H – 

Shimadzu). O ensaio foi realizado no Laboratório Multiusuário do Instituo de Química da 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.  

 

6.2.3. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

O ensaio de DSC tem sido bastante utilizado porque a partir dele é possível obter 

informações quantitativas e qualitativas das várias transformações físico-químicas que ocorrem 

com o material. Sob urna atmosfera controlada, os processos exotérmicos e endotérmicos são 

registrados em função do tempo e da temperatura. Assim, tem-se usado esta técnica 

principalmente para se obter dados da temperatura de transição vítrea (Tg); da temperatura de 

fusão (Tm) e entalpia de fusão (ΔfusH) do material (Denari, 2012; Romão, 2009; Stevens, 1999). 

As amostras foram pesadas e colocadas em um cadinho de alumínio apropriada para a análise 

de DSC e submetidos a aquecimento de 25ºC a 190ºC, em uma taxa de aquecimento de 

10°C/min em um equipamento (DSC Q10 V9.9 Build 303). O ensaio foi realizado no 

Laboratório de Análise Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções da Universidade de São 

Paulo, São Carlos/SP. 
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6.2.4. Análise por difratometria de raios-x (DRX) 

Difratometria de raios-x é uma técnica que permite determinar a estrutura cristalina, das 

cadeias poliméricas existentes na amostra. As medições foram feitas para o produto seco para 

se examinar a atividade interlamelar nos poliésteres preparados (Liu et al., 2005, Stevens, 

1999). Os difratogramas de Raios-X foram obtidos em um Difratômetro XRD-6000 da 

Shimadzu, empregando-se a radiação Kα do Cu (1,5406 Å) e filtro de Ni, com 2θ variando de 

5 a 80° e velocidade de varredura de 0,02, com tempo de contagem de 1 segundo por passo, 

operando a uma potência de 40 kV com corrente de 30 mA. O ensaio foi realizado no 

Laboratório Multiusuário do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia/MG. 

 

6.2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite analisar a morfologia das 

superfícies de polímeros, proteínas, sementes, compostos inorgânicos e orgânicos. Possibilita 

análises de superfície fraturada - diagnosticar falhas, mapeamento químico de superfícies, 

microanálise qualitativa e semi-quantitativa de elementos químicos (Al-Khanbashi, 2005). Os 

poliésteres foram analisados na forma de filmes, tendo sido espalhados em um stubs de 

alumínio e aquecidos à 80 ºC por 3h até a formação de um filme homogêneo. Após resfriados, 

os materiais foram metalizados por meio da deposição de uma camada de 10 nm de ouro 

metálico. Os filmes foram analisados em um microscópio eletrônico de varredura LEO 

Stereoscam S440 (Leica, Alemã) no Instituto de Química de São Carlos, Universidade São 

Paulo, São Carlos/SP. 

 

6.2.6. Ângulo de Contato e Energia Superficial 

As medidas de ângulo de contato foram realizadas em um goniômetro/tensiômetro 

CAM200 KSV (Finlândia) no laboratório do Grupo de Polímeros do Instituto de Física de São 

Carlos, São Carlos/SP. Os poliésteres foram espalhados em uma placa de vidro e aquecidos à 

80ºC por 3 horas até a formação de um filme homogêneo, e então resfriados até 20ºC. Para a 

realização das análises, foram empregados água ultrapura (MiliQ –Millipore, Estados Unidos) 

e Diiodometano (Sigma-Aldrich). Um software analisou as imagens de uma gota séssil por 
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meio da análise de perfil eixo-simétrico da gota (ADSA), e calculou os parâmetros líquido, 

como volume, tensão superficial, ângulo de contato, etc. 

Para determinação da energia superficial, empregou-se o modelo descrito por Fowkes 

(Fowkes, 1964). A teoria descreve a energia superficial de um sólido, s, como sendo composta 

de dois componentes, sendo eles um componente dispersivo (ou apolar) e outro não-dispersivo 

(polar). Sua teoria é fundamentada em três equações de estado fundamentais. 

A equação de Young determina que a relação entre s e o cosseno do ângulo de contato 

, entre um líquido e a superfície sólida é 

 

𝛾𝑆 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿 cos 𝜃                                                   (Equação 6) 

 

em que SL é a tensão interfacial entre o sólido e o líquido, L é a tensão superficial do líquido. 

A segunda equação é a definição de Dupre para a energia de adesão superficial: 

 

𝐼𝑆𝐿 = 𝛾𝑆 + 𝛾𝐿 − 𝛾𝑆𝐿                                                        (Equação 7) 

 

onde ISL é a energia de adesão por unidade de área interfacial. 

A terceira equação corresponde à definição teórica de energia de adesão superficial por 

Fowkes, 

 

𝐼𝑆𝐿 = 2(√𝛾𝐿
𝐷. √𝛾𝑆

𝐷 + √𝛾𝐿
𝑃 . √𝛾𝑆

𝑃)                                       (Equação 8) 

 

onde 𝛾𝐿
𝐷 é o componente dispersivo da tensão superficial do líquido, 𝛾𝑆

𝐷 é o componente 

dispersivo da tensão superficial do sólido, 𝛾𝐿
𝑃 é o componente polar da tensão superficial do 

líquido, e 𝛾𝑆
𝑃 é o componente polar da tensão superficial do sólido. As três equações combinadas 

rendem a equação da teoria de energia superficial de Fowkes (Rulison, 1999): 
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√𝛾𝐿
𝐷. √𝛾𝑆

𝐷 + √𝛾𝐿
𝑃 . √𝛾𝑆

𝑃 = 𝛾𝐿  
(cos𝜃+1)

2
                             (Equação 9) 

 

Alguns líquidos possuem apenas o componente dispersivo da tensão superficial. Dessa 

forma, para um líquido com esta característica, a equação para determinação de 𝛾𝑆
𝐷 corresponde 

à: 

 

𝛾𝑆
𝐷 = 𝛾𝐿  

(cos 𝜃+1)2

4
       (Equação 10) 

 

e permite que 𝛾𝑆
𝐷 pode ser calculado diretamente de uma medida de ângulo e de L do líquido 

em questão. 

A outra etapa na determinação de S é a medida do ângulo de contato entre a superfície 

sólida e o líquido que possua ambos os componentes polar e dispersivo conhecidos, e posterior 

substituição dos valores na equação 9, e consequentemente, a obtenção do componente polar 

da energia superficial do sólido, 𝛾𝑆
𝑃. 

Assim, 𝛾𝑆, a energia superficial total do sólido, pode ser determinada como sendo: 

 

𝛾𝑆 = 𝛾𝑆
𝐷 + 𝛾𝑆

𝑃                                                         (Equação 11) 

 

Na prática, a determinação da energia superficial de um sólido utilizando a teoria de 

Fowkes pode ser realizada empregando-se apenas dois líquidos, sendo recomendados o 

Diiodometano e a água (Rulison, 1999). 

O Diiodometano possui elevada tensão superficial (~50,8 mN.m-1), mas em razão da sua 

simetria não possui o componente polar da tensão superficial (𝛾𝐿
𝑃 = 0). Á agua pode ser 

empregada como o segundo líquido-teste, (~72,8 mN.m-1), com componentes polar e dispersivo 

de 51 e 21,8 mN.m-1, respectivamente. 
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6.2.7. Ensaios de adesão 

Para confecção dos substratos, foram padronizados com as respectivas medidas em 

centímetros (2x12), (2x9), (2x1) e (2x1) para alumínio, madeira, cobre, aço e vidro, 

respectivamente (Figura 21), conforme a norma da empresa líder no mercado em inovação 

tecnológica 3M®. Na Figura 22 é apresentado um esquema ilustrativo adotado para a confecção 

dos substratos, de maneira que na placa 1 a região de tamanho “y” recebe a aplicação do 

poliéster e, a placa 2 é sobreposta à região com o poliéster. Há ainda uma região, aqui 

denominada como “z”, onde é aplicado um esforço de tração (F) nas duas extremidades, que 

ocasionará no deslocamento da placa 1 para a esquerda e placa 2 para a direita, de acordo Figura 

23. Os materiais foram aplicados em uma área conhecida, e colocados na estufa a 80ºC por 3 

(três) horas. Para aplicação nos substratos os materiais foram aquecidos até a fusão, em 

aproximadamente 70ºC, exceto a AM1, que possui aparência pastosa na temperatura ambiente. 

Além disso os materiais foram devidamente pesados e, a quantidade de material aplicada foi 

~0,5 gramas. 

 

Figura 21. Substratos: Alumínio, madeira, cobre, aço inox e vidro. 
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Figura 22. Confecção dos substratos para o teste. 

 

 

Figura 23. Esquema do teste de tração realizado com cada poliéster (AM). 

 

 

O teste de tração e alongamento foi realizado na máquina universal Emic DL 500 com 

capacidade máxima da célula de carga em 100 kgf, velocidade de deslocamento 300,00 

mm/min, temperatura de 23,00°C e umidade relativa de 50,00%. Os dados foram analisados 

utilizando o software Tesc versão 2.00. Os ensaios foram realizados em 22 amostras no 

laboratório da empresa 3M em Ribeirão Preto, São Paulo.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1. Descrição visual dos poliésteres sintetizados 

Na Figura 24, é apresentada a amostra AM1 que pode ser descrita como pastosa em 

temperatura ambiente com coloração branca, e no seu estado fundido torna-se transparente. 

 

Figura 24. Amostra AM1: A) no estado fundido sobre a chapa aquecedora e, B) na temperatura 

ambiente. 

  

 

A amostra AM10, ver Figura 25, aparentemente sólida em temperatura ambiente, com 

coloração transparente tanto no seu estado fundido e sólido. 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 25. Amostra AM10: A) no estado fundido e, B) na temperatura ambiente. 

  

 

A amostra AM11 trata-se de um material sólido e rígido em temperatura ambiente. Na 

Figura 26, é possível perceber que tanto no seu estado fundido ou ambiente possui coloração 

amarela mais escuro que as demais amostras, e transparência. A AM12 é um material 

transparente (Figura 27), e pode ser definida ainda como semirrígido, possui resistência à 

deformação manual. A amostra AM13, por sua vez, é bastante semelhante à AM12 quando se 

trata dos parâmetros abordados nesta seção, (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 26. Amostra AM11: A) no estado fundido e, B) na temperatura ambiente. 

  

 

Figura 27. Amostra AM12: A) no estado fundido e, B) na temperatura ambiente. 

   

 

Figura 28. Amostras A) AM12 e B) AM13. 

   

B A 

A B 

A B 
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7.2. Caracterizações no infravermelho por FTIR 

Todas as amostras obtidas neste trabalho foram analisadas no infravermelho por 

transformada de Fourier, inclusive os monômeros utilizados para a síntese. A técnica foi 

empregada para comprovar que houve a formação bandas características de poliésteres. 

 

7.2.1. O espectro de infravermelho do glicerol 

O espectro de infravermelho do glicerol é apresentado na Figura 29, onde são indicadas 

as principais bandas de absorção, com as atribuições sumarizadas na tabela 2. Os espectros de 

moléculas de álcoois alifáticas são identificados devido a existência de uma banda intensa e 

larga em aproximadamente 3350 ± 50 cm-1, caracterizado pela deformação axial do grupo O-H 

(Mayo et al., 2004). As bandas em 2935 cm-1 e 2880 cm-1 são atribuídas pela deformação axial 

assimétrica e simétrica, respectivamente, das ligações no grupo do C-H de metileno (Sanchez, 

1957). 
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Figura 29. Espectro de FTIR do glicerol. 

  

 

Tabela 2 - Atribuições das bandas dos espectros de FTIR para o glicerol 

Nº de onda (cm-1) Atribuição 

3295 (ѵO-H) 

2935 (ѵasC-H) 

2880 (ѵsC-H) 

1415, 1330 (δ O-H) a (δ s, as C-H) 

1210 (ѵC-C-O) 

1110 (ѵC-C-O)  

1030 (ѵC-C-O) 

995 (ѵC-O) 

925 (ѵO-H) 

850, 820 (δ C-H) 

675 (δ O-H) 

 



50 

 

 

 

A vibração de deformação angular no plano da ligação O-H ocorre entre 1420 cm-1 e 

1330 cm-1. Em álcoois a deformação angular no plano de O-H se acopla com as vibrações de 

deformação angular simétrica fora do plano de C-H para gerar duas bandas, a primeira 

identificada no glicerol em 1415 cm-1 e a segunda em 1330 cm-1 (Silverstein et al., 2006; Mayo 

et al., 2004). As vibrações de deformação axial de C-O de álcoois produzem uma banda forte 

em 1030 cm-1. O modo de deformação axial de C-O acopla-se com a vibração de deformação 

axial da ligação C-C adjacente. Assim, em álcoois, a vibração é descrita corretamente como 

sendo deformação axial assimétrica de C-C-O. Os espectros do glicerol foram determinados no 

estado líquido, neste caso os álcoois apresentam uma banda larga de absorção em 675 cm-1, 

devido à deformação angular fora do plano do grupo O-H em ligação de hidrogênio (Silverstein 

et al., 2006). 

 

7.2.2. O espectro de infravermelho do ácido isoftálico 

Na Figura 30 é apresentado o espectro de infravermelho do ácido isoftálico, onde estão 

indicadas as principais bandas de absorção, com as atribuições sumarizadas na tabela 3. 

Ácidos carboxílicos, quando no estado sólido, apresentam-se na forma de dímeros, que 

se formam por meio de ligações de hidrogênio existentes entre moléculas vizinhas. Devido a 

deformação das ligações O-H, 4 (quatro) frequências características de absorção no 

infravermelho são encontradas. A deformação axial da ligação O-H ocorre entre 3300 cm-1 e 

2500 cm-1. As bandas de deformação axial de C-H são mais fracas e se superpõem à banda larga 

de O-H (Silverstein et al., 2006). 
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Figura 30. Espectro de FTIR do ácido isoftálico. 

 

 

Tabela 3 - Atribuições das bandas dos espectros de FTIR para o ácido isoftálico 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

3060, 2980 (ѵC-H) s (ѵO-H) 

2820, 2660, 2545 (ѵO-H) 

 1680 (ѵC=O)  

 1610, 1580, 1485, 1455 (ѵC-C) 

 1415 (δ C-O-H)  

1270, 1160, 1100, 1075, 

1000 

(ѵC-O) 

920 (δ O-H) 

880, 830, 780 (δ C-H) 

725, 690, 670 (δ C=C) 
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O dímero possui frequências características do espectro, compreendendo três bandas 

fracas, em 2820 cm-1, 2660 cm-1 e 2545 cm-1, que são agudas e podem ser vistas com mais 

facilidade em sólidos que em líquidos (Mayo et al., 2004). 

As bandas de deformação axial de C=O do dímero de ácidos carboxílicos tem centro de 

simetria. Devido a isso apenas o modo de deformação axial assimétrico de C=O é absorvido no 

infravermelho. De forma geral, os dímeros dos ácidos carboxílicos, α, β insaturados, como no 

caso do ácido isoftálico, absorvem em 1680 cm-1. Duas bandas de absorção provenientes da 

deformação axial de C-O e da deformação angular de O-H, aparecem no espectro dos ácidos 

carboxílicos em 1415 cm-1 e 1270 cm-1. Uma banda larga e de intensidade média, característica 

da deformação angular fora do plano do grupo O-H em ligação de hidrogênio pode ser 

encontrada próxima de 920 cm-1 (Silverstein et al., 2006; Mayo et al., 2004). 

 

7.2.3. Espectro de infravermelho dos poliésteres sintetizados 

Os materiais obtidos após a síntese foram analisados por FTIR. Os espectros dos 

poliésteres são apresentados na Figura 31, em que foram adicionados os espectros dos 

monômeros empregados para facilitar a comparação e determinar o aparecimento, a 

sobreposição e supressão de bandas. As atribuições das bandas são encontradas na tabela 4. 
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Figura 31. Espectros de FTIR das amostras com os monômeros. 

 

 

Os espectros dos poliésteres aqui sintetizados possuem uma banda típica em torno de 

3300 cm-1 relacionada à deformação axial da ligação O-H, sendo a amostra AM11 uma exceção. 

No glicerol, esta banda aparece em 3295 cm-1, e em maior intensidade do que nos poliésteres 

sintetizados. No presente estudo, o glicerol empregado para a síntese encontrava-se no estado 

líquido, onde ligações de hidrogênio deveriam existir em maior número do que nas cadeias 

originárias da polimerização. Isso explicaria a diminuição das intensidades das bandas em torno 

de 3300 cm-1 para as amostras sintetizadas, compreendendo também a formação da ligação éster 

e redução das hidroxilas disponíveis. No entanto, a permanência desta banda no espectro das 

amostras deve estar relacionada à (i) grupos O-H livres (terminais ou intermediários) 

pertencente às cadeias do poliéster e (ii) do próprio glicerol, incorporado na matriz polimérica, 
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que não reagiu. Neste contexto, dentre as amostras deste estudo aquela em que houve uma maior 

redução na intensidade da banda característica de hidroxilas livres (~ 3350 cm-1 ) foi a AM11. 

Todas as amostras sintetizadas apresentam em seus espectros bandas em torno de 2935 

e 2880 cm-1, características da deformação assimétrica da ligação C-H. 

As deformações axiais C-O dos ésteres são duas vibrações assimétricas acopladas: 

C(=O)-O e O-C-C, e a primeira é a mais importante. A deformação axial de C(=O)-O dos 

ésteres de ácidos carboxílicos aromáticos aparece em torno de 1295 cm-1, e está presente nos 

espectros de todas as amostras sintetizadas. Além dessas, estão presentes os picos relacionados 

à vibração O-C-C de ésteres aromáticos, presentes em aparece torno de 1040 cm-1 (Silverstein 

et al., 2006). 

As vibrações de deformação axial no grupo C=O de ácidos carboxílicos aromáticos 

ocorre em torno de 1680 cm-1. A carbonila de ésteres aromáticos, no entanto, vibra em 

frequências maiores, em torno de 1710 cm-1 (Mayo et al., 2004), como observado para os 

espectros de todas as amostras obtidas. Entretanto, a amostra AM11 apresenta esta banda 

acoplada à banda de absorção de carbonila de ácido carboxílico, que deve estar relacionada ao 

ao ácido isoftálico não reagente presente no poliéster sintetizado.  

A banda O-C-C dos ésteres de álcoois primários, refere-se à deformação axial da ligação 

carbono-oxigênio de “álcoois”, ocorre entre 1164 cm-1 e 1031 cm-1. E, a dos ésteres de álcoois 

secundários mais ou menos 1100 cm-1 (Silverstein et al., 2006). Nas amostras foi possível 

identificar o aparecimento desta banda em 1140 cm-1, trata-se de uma banda característica de 

éster e que não está presente nos monômeros. 

Bandas em torno de 2660 cm-1, conforme explicado no item 7.2.2, referem-se ao 

espectro característico de dímeros em ácidos carboxílicos. A partir dos espectros nas amostras 

é possível identificar que a mesma desaparece por completo, devido à esterificação do ácido 

aromático. Além desta, bandas intensas em torno 1415 cm-1 e 920 cm-1 existentes no espectro 

do ácido isoftálico que correspondem à deformação angular da ligação C-O-H e deformação 

angular da ligação O-H, respectivamente, desaparecem nos espectros de todas as amostras, 

indicando que de fato o processo de esterificação ocorreu. 

O aparecimento de bandas características de ésteres, discutidas nesta seção, bem como, 

redução de bandas típicas de OH livre de ácidos carboxílicos e álcoois, compreendem fortes 

evidências de que a reação de esterificação entre os monômeros utilizados aconteceu. 
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Tabela 4 - Atribuições das bandas dos espectros de FTIR para as amostras 

AM 1 

1 

AM 10 

10 

AM 11 

11 

AM 12 

12 

AM 13 

13 (cm-1) Atribuição (cm-1) Atribuição (cm-1) Atribuição (cm-1) Atribuição (cm-1) Atribuição 

3355 (ѵO-H) d 3385 (ѵO-H) d 3086 (ѵC-H) 3375 (ѵO-H) d 3416 (ѵO-H) d 

1710 (ѵC=O) 1715 (ѵC=O) 2955 (ѵasC-H) 1710 (ѵC=O) 3082 (ѵC-H) 

1610  (ѵC-C) 1610  (ѵC-C) 2885 (ѵsC-H) 1610  (ѵC-C) 2955 (ѵasC-H) 

1440 (δC-O-H)d 1440 (δC-O-H) 2830 (ѵsC-H) 1440  (δC-O-H) 2888 (ѵsC-H) 

1380 (δOH) a 

(δs, as C-H)d 

1380 (δO-H) a 

(δs, asC-H)d 

2668  (ѵO-H) 1380 (δO-H) a (δs, 

as C-H) d 

1715 (ѵC=O) 

1300  (ѵC-O) 1295  (ѵC-O) 2552  (ѵO-H) 1295  (ѵC-O) 1610, 

1580 

 (ѵC-C) 

1230 (ѵC-O)d 1225 (ѵC-O)d 1685 (ѵC=O) 1230 (ѵC-O)d 1440  (δC-O-H) 

1140 (ѵasO-C-C) 1135 (ѵasO-C-C) 1610  (ѵC-C) 1140 (ѵasO-C-C) 1380 (δO-H) a  

(δs, as C-H) d 

1095 (ѵasO-C-C) 

s(δC-H) 

1095 (ѵasO-C-C) 

s(δC-H) 

1425  (δC-O-H) 1095 (ѵasO-C-C) 

s(δC-H) 

1295  (ѵC-O) 

1075 (δC-H) 1075 (δC-H) 1290  (ѵC-O) 1075 (δC-H) 1220 (ѵC-O)d 

1040 (ѵasO-C-C) 1045 (ѵasO-C-C) 1225 (ѵC-O)d 1045 (ѵasO-C-C) 1135 (ѵasO-C-C) 

995 (ѵC-O)s 

(δC-H) 

1000 (ѵC-O)s 

(δC-H) 

1135 (ѵasO-C-C) 995 (ѵC-O)s 

(δC-H) 

1095 (ѵasO-C-C) 

s(δC-H) 

925, 

855 

(δC-H) 930, 

855 

(δC-H) 1095 (ѵasO-C-C) 

s(δC-H) 

930, 

855 

(δC-H) 1075 (δC-H) 

830, 

785 

(δC-H) 830, 

785 

(δC-H) 1075 (δC-H) 830, 

785 

(δC-H) 1045 (ѵasO-C-C) 

725, 

690 

(δC-C) 725, 

690 

(δC-C) 1045 (ѵasO-C-C) 725, 

690 

(δC-C) 1000 (ѵC-O)s 

(δC-H) 

650  (δO-H)   1000 (ѵC-O)s 

(δC-H) 

675 (δO-H) 930, 

855 

(δC-H) 

    925 (δC-H)   830, 

785 

(δC-H) 

    830, 

785 

(δC-H)   725, 

690 

(δC-C) 

    690 (δC-C)   675 (δO-H) 

    670 (δO-H)   655 (δO-H) 

a – acoplada.  S – superposta  as - assimétrica 

d – deslocada.  ѵ – deformação axial s - simétrica 
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7.3. Caracterizações térmicas por TGA e DSC 

7.3.1. Caracterização por TGA e DTG dos monômeros empregados: glicerol e 

ácido isoftálico 

Castelló et al. (2009) desenvolveu uma pesquisa para determinar a estabilidade térmica 

do glicerol a partir do ensaio de análise termogravimétrica (TGA). Para o ensaio foi utilizado o 

glicerol (pureza mínima de 99.5%), o ensaio foi realizado em um ambiente com nitrogênio. A 

evaporação do glicerol tem início na temperatura de 120 ºC. A taxa de perda de massa ocorre 

em uma única etapa, e é mais intensa a partir da temperatura 199ºC, com total perda de massa 

em e 249 ºC. 

Luisi et al. (2007) realizaram a análise termogravimétrica do ácido isoftálico, na qual 

foi evidenciado a partir da técnica TGA, com início de degradação em 50 ºC, e a ocorrência de 

degradação térmica com perda de massa de 94,35 % em aproximadamente 125 ºC, com pico de 

taxa de perda de massa máximo em 82,92 ºC. Em 625 ºC a perda de massa foi de ~98 %.  

 

7.3.2. Caracterização por TGA e DTG dos poliésteres 

Na Figura 32 são apresentadas as curvas TGA e DTG para amostra AM1. Observam-se 

duas etapas de degradação térmica predominantes: uma primeira etapa ocorre na temperatura 

de 214ºC com perda de massa de cerca de 50% e pode ser atribuído a degradação térmica do 

glicerol, e a segunda etapa, com uma perda de 90% à 393ºC atribuído a degradação térmica do 

poliéster. Pode-se afirmar ainda, que em 166ºC a amostra perdeu apenas 10% de massa. 
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Figura 32. Termograma de TGA e DTG do poliéster AM1. 

 

 

Na Figura 33 são apresentadas as curvas TGA e DTG para a amostra AM10. O processo 

de degradação em atmosfera inerte é iniciado em aproximadamente 150 ºC e finalizado em 575 

ºC. De maneira semelhante ao anterior o termograma de TGA apresenta duas principais faixas 

de degradação térmica, a primeira localizada em 247ºC com perda de massa associada de 50% 

atribuído ao glicerol. E, a segunda etapa em 373ºC com 84 % de perda de massa, atribuído a 

degradação do poliéster. 

Nos termogramas das amostras AM11 (Figura 34), AM12 (Figura 35) e AM13 (Figura 

36) apresentaram faixa de degradação em temperaturas bem próximas entre si, com taxa 

máxima de degradação térmica em aproximadamente 415ºC com perda de 18%, em 423ºC com 

perda de 38 %, em 413ºC com e perda de massa de 75%. 
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Figura 33. Termograma de TGA e DTG do poliéster AM10. 

 

 

Figura 34. Curva TGA e DTG do poliéster AM11. 
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Figura 35. Curva TGA e DTG do poliéster AM12. 

 

 

Figura 36. Curva TGA e DTG do poliéster AM13. 

 

 

Com relação aos TGA’s as amostras que apresentaram maior estabilidade térmica foram 

AM11, AM12 e AM13, pois apresentaram início de degradação próximo a 400ºC e fim em 
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500ºC e ainda, sem a ocorrência de variações consideráveis na perda de massa. Em 

contrapartida, as amostras AM1 e AM10 oscilaram durante as análises, conforme exposto neste 

item. 

 

7.3.3. Caracterização dos poliésteres por DSC 

Nesta seção serão discutidas as duas varreduras nos termogramas de DSC, um 

considerando a curva de DSC sem tratamento térmico, também denominado primeira varredura 

e, o segundo será apresentada a curva de DSC após o tratamento térmico, ou segunda varredura, 

a partir de um resfriamento rápido a 10ºC/min. As Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, 

Figura 41 correspondem aos termogramas de DSC das amostras sintetizas. Na tabela 5, 

encontram-se resumidos os valores das principais características térmicas dos materiais. 

A Figura 37 corresponde ao termograma da amostra do poliéster AM1, sem qualquer 

tratamento térmico prévio. Um pico endotérmico de fusão é observado em ~132 °C, com 

temperatura onset de ~ 98 °C. Temperatura onset, ou seja, temperatura em que um processo se 

inicia. Pode ser determinada no cruzamento do prolongamento da linha base com o 

prolongamento do ramo do pico, neste caso trata-se do pico de fusão. Fenômenos térmicos 

moleculares associados à rearranjos estruturais, também conhecidos como transições de 

segunda ordem, são representados por um desvio da linha de base na faixa de 50-110 °C, 

encontrado também para amostras de PET (Bannach et al., 2011). Na Figura 38 é apresentada 

a amostra AM10, na qual o termograma DSC apresenta três picos endotérmicos de fusão 

131,2ºC, 148,0ºC e 164,5ºC e temperatura onset de 121,2ºC, 147,0ºC e 164,0ºC, 

respectivamente. O termograma da AM11 ilustrado na Figura 39, apresenta dois picos de fusão 

com temperaturas próximas à amostra anterior em 144,5ºC e 160,7ºC e temperatura onset de 

142,05 e 150,5, nesta sequência. Para a AM12 foram identificados cinco picos de fusão em 

149,6ºC, 163,5ºC, 169,7ºC, 175,6ºC e 189,1ºC com as respectivas temperaturas onset 186,9ºC, 

174,9ºC, 169,5ºC, 161,5ºC e 138,4ºC. Nota-se que a AM13 apresentou dois picos de fusão 

próximos aos citados para a amostra do poliéster da AM11 em 131,9ºC e 149,2ºC e temperatura 

onset de 118,7 ºC e 147,1 ºC. Percebe-se que todas as amostras, com exceção apenas da AM1, 

apresentam mais de um pico de fusão e, segundo Feng et al. (1998), as presenças de vários picos 

de fusão que podem ser atribuídos a diversos fatores, tal como, diferentes formas 

cristalográficas (Kardos et al., 1966), cristalitos variando o grau de perfeição (Pae & Sauer, 

1968), diferença no tamanho do cristalito (Samuels, 1975), etc. 
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Na primeira varredura as amostras foram aquecidas até aproximadamente 190ºC e 

rapidamente resfriadas. Em seguida, as amostras foram aquecidas novamente e na curva DSC 

resultante, denominada segunda varredura, não há evidências de picos endotérmicos ou 

exotérmicos. Isso acontece porque a energia medida nesse processo se refere ao rearranjo das 

moléculas da fase líquida, que perdem energia ao se reacomodarem no estado sólido. Essa 

energia se refere à cristalização do material. Neste contexto, foi possível identificar a ausência 

de cristalinidade em todos poliésteres. 

A medida da temperatura de transição vítrea (Tg) dos materiais obtidos foi realizada 

cruzando as tangentes dos prolongamentos das inflexões dos gráficos. Pela análise dos 

termogramas, observa-se que a mudança na linha de base ocorre abaixo de 56 ºC. Essa mudança 

evidencia uma transição vítrea do material, que é uma transição de segunda ordem, com uma 

mudança repentina no calor específico. Essa evidência é fundamental para a caracterização de 

materiais poliméricos. Além disso, através das análises de DSC, percebe-se que o material 

formado não apresenta comportamento de cristal líquido, pois possui apenas uma transição 

vítrea, possibilitando a suposição que o polímero apresente uma estrutura amorfa. Após o 

tratamento térmico a transição vítrea acontece em 47,31°C (AM1), 48,06ºC (AM10), 39,62ºC 

(AM11), 17,44 ºC (AM12) e 56,44 ºC (AM13). Esta transição vítrea aparece devido ao 

resfriamento rápido, situação na qual não há tempo suficiente para a acomodação completa das 

cadeias poliméricas. Para uma amostra de PET não cristalina Bannach et al. (2011), a partir da 

realização do ensaio encontrou o valor da Tg média em aproximadamente 79,9°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Figura 37. Termograma por DSC da AM1 antes e após o tratamento térmico. 

 

 

 

Figura 38. Termograma por DSC da AM10 antes e após o tratamento térmico. 
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Figura 39. Termograma por DSC da AM11 antes e após o tratamento térmico. 

 

 

Figura 40. Termograma por DSC da AM12 antes e após o tratamento térmico. 
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Figura 41. Termograma por DSC da AM13 antes e após o tratamento térmico. 

 

 

Tabela 5 – Propriedades térmicas dos poliésteres 

Poliéster Tg 

(ºC) 

Tm1 

(ºC) 

Tm2 

(ºC) 

Tm3 

(ºC) 

Tm4 

(ºC) 

Tm5 

(ºC) 

T10 

(ºC)a 

T90 

(ºC)b 

∆H (J.g-1) 

AM 1 47,31 131,9 --- --- --- --- 167,5 429,4 9,591 

AM10 48,06 131,2 148,0 164,5 --- --- 164,3 425,7 10,814 

AM11 39,62 144,5 160,7 --- --- --- 296,9 540,8 34,271 

AM12 17,44 149,6 163,5 169,7 175,6 189,1 279,5 559,9 18,514 

AM13 56,44 131,9 149,2 --- --- --- 183,5 483,5 27,668 

PET* 79,9 249,7 --- --- --- --- 350,0 510,0 47,2 

a - nesta temperatura a perda de massa foi 10%. 
b - nesta temperatura a perda de massa foi 90%. 

*Fonte: Bannach, et al., 2011. 

 

7.4. Análise por difratometria de raios-x (DRX) dos materiais 

Na figura 42 são apresentados os difratogramas de raios-x dos poliésteres, onde é 

possível identificar a presença de uma banda larga de difração em aproximadamente 2θ = 24 

para todas as amostras. Os difratogramas são típicos de materiais poliméricos semicristalinos. 

Nas amostras AM1, AM10, AM11, picos mais definidos são observados em 2θ = 15º, 24º, 28º, 

38º e 79º, sendo para a AM11 de maior intensidade. Para amostra 12, aparecem picos mais 



65 

 

 

 

definidos em 2θ = 15º, 28º e 79º, porem de menor intensidade que paras as outras 3 amostras 

mencionadas. O difratograma do ácido isoftálico encontrado na literatura apresenta picos de 

difração definidos em 2θ = 15º, 16º, 19º, 23º, 24º, 28º, 33º, 36º, 38º, 40º (Perumalla et al., 2005). 

Observa-se assim, a coincidência de picos entre as amostras AM1, AM10, AM11, AM12, que 

devem ser de estruturas do ácido isoftálico preservadas no bulk dos materiais e reveladas nos 

difratogramas. Para a AM12, no entanto, a menor intensidade dos picos deve estar relacionada 

com o maior tempo de reação.  

A amostra AM13, por sua vez, foi sintetizada em um micro-ondas em um tempo de 

reação de apenas 3 min. A análise de DRX sugere que o aquecimento em chapa pode não ser 

efetivo para a completa reação do diácido empregado na síntese do poliéster. Isso pode ser 

explicado em razão de um gradiente térmico criado no sistema sob aquecimento para as demais 

amostras. A heterogeneidade de temperatura no sistema da síntese da amostra AM13 não deve 

ocorrer, visto que todo o vaso reacional é irradiado por micro-ondas por completo, e garantindo 

a repleta dissolução do ácido isoftálico no polímero fundido e polimerização dos monômeros. 

Isso justificaria a ausência de picos do difratograma típico do monômero diácido na amostra 

AM13. 

 

Figura 42. Difratômetros de raios-x dos poliésteres. 
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7.5. Caracterização visual por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As morfologias das superfícies das amostras dos poliésteres foram analisadas por um 

microscópio eletrônico de varredura. Nas Figura 43, Figura 44, Figura 45 e Figura 46 são 

apresentadas as micrografias dos poliésteres. Em razão de sua natureza pastosa, a amostra AM1 

não pôde ser analisada. Na micrografia da AM10 (Figura 43) é possível identificar a ocorrência 

de dois fenômenos a presença de princípio de formação de estruturas como bolhas e rachaduras 

dispersas na matriz e a presença de poros na superfície do material, que devem ter sido formadas 

durante o processamento da amostra.  

A partir do ensaio de DRX, discutido no item 7.4, foi possível identificar a presença de 

picos característicos da existência de anéis aromáticos rígidos oriundos do ácido isoftálico, em 

todas as amostras com exceção da AM13 e, com maiores evidências na AM11. Este fator 

justifica a presença de domínios escuros visíveis nas micrografias das amostra AM10 e 

AM11(Figura 44). A micrografia do poliéster AM12 (Figura 45) mostra a inexistência de 

domínios escuros atribuídos ao àcido isoftálico não reagente durante a síntese. Para esta 

amostra, em razão do maior tempo de reação empregado (1:50 h), o ácido isoftálico deve ter 

sido completamente consumido na reação, ou pode ter sido completamente dissolvido no bulk 

do poliéster formado. 

Da mesma forma, a micrografia do poliéster AM13 (Figura 46) mostra a formação de 

uma superfície homogênea, com fraturas superficiais que não ultrapassam toda a espessura da 

matriz, onde os domínios isolados, que podem estar relacionados ao ácido isoftálico que não 

reagiu durante a síntese, encontram-se ausentes. 
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Figura 43. Micrografias das superfícies do filme do poliéster AM10 com aumento de: A) 100x. 

B) 1.000x. C) 10.000x. D) 25.000x. 
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Figura 44. Micrografias das superfícies da membrana do poliéster AM11 com aumento de: A) 

100x. B) 1.000x. C) 5.000x. D) 10.000x. E) 25.000x. 
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Figura 45. Micrografias das superfícies da membrana do poliéster AM12 com aumento de: A) 

1.000x. B) 5.000x. C) 25.000x. 
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Figura 46. Micrografias das superfícies da membrana do poliéster AM13 com aumento de: A) 

1.000x. B) 1.000x. C) 5.000x. D) 10.000x. E) 5.000x. 
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7.6. Ângulo de Contato e energia superficial 

Uma importante caracterização para materiais poliméricos, especialmente para aqueles 

com potencial aplicação como adesivos e como materiais de revestimento, é a determinação do 

ângulo de contato, , e da energia superficial (ou tensão superficial) do material, sólido. Quanto 

menor o valor de , maior deve ser a interação entre um liquido e a superfície sólida, de modo 

que quando  vale zero, um filme líquido fino se forma em razão do seu total espalhamento 

superficial. Quanto maior é o espalhamento, maior é a molhabilidade superficial e maior é o 

trabalho de adesão, Wad. Este último é definido como a energia necessária para separar duas 

superficies adjacentes, e dessa forma, quanto maior a molhabilidade do líquido com a 

superfície, maior será o trabalho de adesão. 

Por outro lado, quando  atinge grandes valores, deve existir uma forte tendência de 

formação de uma gota esférica, ou pouco espalhamento, devido à fraca interação entre o líquido 

e a superfície. Assim, a determinação de  permite a compreensão do quão hidrofóbica e 

hidrofílica é a superfície do material polimérico. De uma maneira geral, valores de  < 90º 

indicam que a molhabilidade é favorável, enquanto para valores  > 90º, a molhabilidade é 

desfavorável, e para superfícies consideradas superhidrofóbicas,  >150º, conforme esquema 

na Figura 47 (Yuehua & Randall, 2013). 

 

Figura 47. Ilustração de ângulo de contato formado por uma gota de líquido sobre uma 

superfície sólida. 
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Materiais metálicos como aço e alumínio apresentam uma superfície polar devido a uma 

fina camada superficial de óxidos que se formam quando expostos à atmosfera. As superfícies 

de madeiras, em razão de sua constituição lignino-celulósica, também são considerados 

materiais com superfícies polares, devido à presença de grupos hidroxila e de heteroátomos 

polares presentes em sua estrutura. Vidros em geral são oriundos da sílica, que também 

apresentam grande polaridade superficial, devido à presença de hidroxilas. 

Resinas e plásticos em geral, por sua vez, são materiais oriundos do petróleo. Neste 

caso, grande parte da cadeia polimérica é formada por átomos de carbono e hidrogênio, 

conferindo a estes materiais a natureza hidrofóbica. Esta característica tende à impedir que tais 

materiais funcionem como bons adesivos para metais, madeiras e vidros. Como muitas resinas 

são polímeros apolares oriundos de derivados do petróleo, suas aplicações como adesivos em 

madeiras, vidros e metais, podem ser limitadas em razão da diferença na polaridade das 

superfícies. 

Tratamentos físicos e químicos como exposição ao plasma (Choi et al., 1997) e oxidação 

empregando-se ácido fórmico (Baley et al., 2006) ou enxertamento de uma cadeia polar (Hidzir 

et al., 2014) que visam promover a criação de novos grupos funcionais, aumentando a 

polaridade superficial e as forças de intermoleculares entre o substrato, e portanto, aumentando 

a adesão. (Comyn, 1992; Ilsoon, 2002; Burnett, 2007). 

A tabela 6 apresenta os valores  e s para as amostra AM10, AM11, AM12 e AM13. A 

natureza pastosa da amostra AM1 não permitiu a determinação de  e s. Os valores de  

dependem de cada substância líquida e da composição do substrato sólido. Os valores obtidos 

para as amostras sintetizadas variam entre 40 e 56 mN.m-1 para a água, e entre 21 e 27 mN.m-1 

quando o diiodometano foi empregado. Observam-se valores bem menores para  quando se 

emprega o diiodometano do que para água, indicando que a molhabilidade é elevada para 

líquidos apolares, revelando, portanto, o caráter predominantemente hidrofóbico da superfície 

dos materiais. No entanto, a superfície dos materiais, em razão das ligações éster formadas e 

dos grupos hidroxila que não reagiram durante a síntese, apresentam certa afinidade pela água, 

visto que os valores de  não são muito elevados ( <90º), diferente de uma superfície 

considerada muito hidrofóbica em que   90º. Ou seja, embora os materiais possuam 

hidrofobicidade predominante, interações polares podem ocorrer com a superfície, de modo 

que o ângulo de contato com a água obtido não é típico de superfícies muito (ou super) 
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hidrofóbicas (  90º), ou seja a molhabilidade com solventes polares é também favorável, 

porém em menor extensão. 

A determinação de  para os filmes dos poliésteres sintetizados foi realizada 

empregando-se o modelo de Fowkes. (Fowkes, 1964). Polietileno, polipropileno e poliestireno 

possuem valores de  de 31, 31 e 33 mN.m-1, respectivamente. O poli(tetrafluoretileno), 

comercialmente conhecido como Teflon® e que apresenta superfície superhidrofóbica, 

apresenta  de 18,5 mN.m-1 (Kinloch, 1987). Enquanto para poli(etilenotereftalato), PET,  vale 

36 mN.m-1 (Kwok &Neumann, 1994). Quanto menor o valor de , menor deve ser o trabalho 

de adesão sobre superfícies polares, como vidro, madeira e materiais metálicos. 

Os valores de energia superficial para os poliésteres sintetizados variam entre 59 e c.a. 

de 66 mN.m-1. As amostras testadas apresentam valores de  superiores à poliésteres como PET 

e poliolefinas comerciais. O elevado valor da energia superficial para as amostras comparado 

com poliolefinas e o PET deve-se ao emprego de dois monômeros polares na síntese, que 

resultam em cadeias poliméricas que possuem grupos polares. Esses grupos compreendem 

hidroxilas não reagentes, grupos carbonila e átomos de oxigênio da ligações ésteres formadas, 

que são à causa do maior valor de  para as amostras, comparado com outros polímeros 

comerciais. Essas propriedades superficiais podem contribuir para aplicações como adesivos 

de contato ou hot melt em superfícies polares comuns. Além disso, elevados valores de  

propiciam a aplicações dos materiais sintetizados em biomedicina, visto que compósitos de 

poliuretanas testados com esta finalidade apresentam valores de  da ordem de 48-51 mN.m-1 

(Dulińska-Molak et al., 2013). 
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Tabela 6 – Propriedades da energia superficial dos poliésteres 

  

Propriedades (mN.m-1) AM1 AM10  AM11 AM12 AM13 

Água - 41,8 56,4 52,0 40,2 

Diiodometano - 27,0 21,0 23,9 

 

26,2 

 


𝑺
𝑫 

 

- 45,4 47,5 46,6 45,8 


𝑺
𝑷 

 

- 20,2 11,6 14,2 20,9 


𝑺−𝑽

 

 

- 65,6 59,1 60,8 66,7 
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7.7. Ensaios de adesão 

As 5 (cinco) amostras foram aplicadas em 5 (cinco) diferentes substratos (vidro, 

alumínio, cobre, madeira e aço inox), o que totalizariam 25 ensaios. Entretanto, as amostras 

AM11 e AM12 apresentaram seletividade de afinidade aos substratos, isto porque a AM11 não 

aderiu ao cobre e a AM12 ao alumínio e cobre. Dessa forma, 22 amostras foram submetidas à 

tração de separação de placas. No ensaio foi possível definir a força necessária para romper a 

adesão nos diferentes tipos de amostras que se comportaram de forma variável em cada 

substrato. 

Dentre as amostras, a AM10 aplicada ao cobre apresentou maior resistência para a 

separação das placas, para tal foi necessária uma pressão de 8,19 Kgf mm-2. Além disso, esta 

amostra se destacou ainda, quando aplicada no aço e no vidro com 5,88 Kgf mm-2 e 4,18 Kgf 

mm-2, respectivamente. No substrato de madeira três amostras apresentaram boa adesão 

AM10<AM11<AM12 apresentando necessidade de pressão estimada em 2,36 Kgf mm-2; 3,33 

Kgf mm-2e 4,4 Kgf mm-2, respectivamente. E, para o substrato de alumínio, a AM11 apresentou 

maior afinidade com tensão necessária de 2,02 Kgf mm-2, conforme se pode identificar na tabela 

7. Estes resultados sugerem que os materiais desenvolvidos podem ser empregados como 

adesivos em materiais metálicos, vítreos e à base de madeira. Fazendo uma análise comparativa 

a materiais comerciais, tomou-se por base o adesivo command desenvolvido pela empresa 3M, 

trata-se de um adesivo removível com ganchos, fechos ou suportes e podem ser aplicados em 

diversas superfícies, bem como, paredes pintadas, metal, alumínio, madeira e toda ou qualquer 

superfície lisa. O adesivo referência é o command tamanho grande com capacidade de suporte 

de até 2,3 Kg, que após convertido para método comparativo é possível afirmar que a pressão 

necessária para realizar a separação entre os substratos é 0,575 kgf/cm2 o que equivale dizer 

0,000575 Kgf mm-2.  
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Tabela 7 – Ensaio de tração de separação de placas 

SUBSTRATO Nº AM Massa (g) FORÇA (Kgf) Área (mm²) F/A (Kgf mm-2) 

V
ID

R
O

 

1 1 0,55 8,46 11,25 0,75 

2 10 0,50 17,77 4,25 4,18 

3 11 0,55 25,65 12,5 2,05 

4 12 0,52 17,35 6,25 2,78 

5 13 0,55 3,35 12,5 0,27 

      

A
L

U
M

ÍN
IO

 1 1 0,50 2,05 15 0,14 

2 10 0,60 17,85 9,9 1,80 

3 11 0,55 41,2 20,4 2,02 

4 12 -- -- -- -- 

5 13 0,60 13,03 18,7 0,70 

    

    

A
Ç

O
 

1 1 0,45 20,7 16,5 1,25 

2 10 0,50 45,9 7,8 5,88 

3 11 0,55 25,65 18,9 1,36 

4 12 0,50 54,8 16,8 3,26 

5 13 0,60 30,5 16,5 1,85 

      

M
A

D
E

IR
A

 1 1 0,55 1,63 15 0,11 

2 10 0,60 31,13 13,2 2,36 

3 11 0,55 >29 15 3,33 

4 12 0,55 26,37 6 4,40 

5 13 0,50 24,54 15 1,64 

    

    

C
O

B
R

E
 

1 1 0,45 19,44 12,8 1,52 

2 10 0,50 59 7,2 8,19 

3 11 -- -- -- -- 

4 12 -- -- -- -- 

5 13 0,55 24,06 16,8 1,43 
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8. CONCLUSÃO 

 

A síntese de polímeros do glicerol e ácido isoftálico foi realizada, e a caracterização por 

FTIR identificou bandas características de ésteres aromáticos. As análises termogravimétricas 

das amostras demonstram que os materiais AM1 e AM10 possuem dois picos de degradação 

em 200 e 408, e 239 e 385ºC, respectivamente. Enquanto as amostras AM11, AM12 e AM13 

apresentam degradação em uma única etapa em torno de 415ºC. As análises de TGA, DSC e 

DRX revelaram que os materiais obtidos apresentaram estruturas típicas de polímeros semi-

cristalinos. 

A partir das análises de MEV é possível dizer que os poliésteres AM12 e AM13 

apresentaram praticamente a completa reação e dissolução do ácido isoftálico no bulk, 

resultando em uma morfologia mais homogênea. Embora a AM13 apresente fraturas 

superficiais que não ultrapassam toda a espessura da matriz. Os demais poliésteres 

apresentaram morfologia superficial heterogênea. 

Os ensaios de ângulo de contato demonstraram a elevada energia superficial dos 

materiais sintetizados, comparado à algumas resinas comerciais. Os ensaios de adesão, por sua 

vez, demostraram que os distintos materiais obtidos apresentam seletividade para interação com 

diferentes substratos empregados, corroborando os resultados da análise obtida para energia 

livre superficial dos poliésteres. 
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Submeter os materiais à testes de adesão (ASTM D – 3359-87 A e B denominado 

“Método do Teste Padrão para Medir Adesão pelo Teste da Fita”), e outros 

específicos empregados na indústria de adesivos. 

 Empregar os materiais no preparo de painéis de partículas de densidade média 

(MDB) e painéis de tiras de madeira orientada (OSB). 

 Determinar a massa molecular dos poliésteres por ensaio de Cromatografia de 

Permeação em Gel (GPC). 

 Realizar ensaios reológicos dos poliésteres sintetizados. 
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