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resumo  
 
 

Nesta dissertação pretendeu-se avaliar a possibilidade de valorizar 
subprodutos provenientes de actividades industriais agro-alimentares e agro-
florestais, pela sua conversão em polióis líquidos viscosos precursores na 
síntese de poliuretanos e poliésteres. O processo baseia-se na oxipropilação 
da biomassa e é realizado em duas etapas: uma pré-funcionalização seguida 
da oxipropilação propriamente dita. O objectivo principal da tese foi optimizar 
as condições de operação da primeira etapa. As matérias-primas e os polióis 
sintetizados foram também caracterizados por diversas técnicas.  
 
Os resultados obtidos mostraram que foi possível converter vários subprodutos 
industriais em polióis, tendo-se seleccionado as borras de café com mistura de 
cereais como a matéria-prima para o restante trabalho da tese. Foi efectuada a 
sua caracterização química e determinada a sua composição em cinzas e
extractáveis, para além de realizadas análises estruturais por FTIR e RMN 

13
C 

de estado sólido. As análises confirmaram a existência de compostos ricos em 
grupos OH.  
 
Seguidamente estudou-se a optimização da primeira etapa do processo, 
cumprindo-se um desenho factorial de experiências do tipo 2

4
. Os factores 

investigados foram a granulometria, a pressão, o tempo do tratamento e a 
razão mássica KOH / biomassa. Os resultados permitiram concluir que, para 
um intervalo de confiança de 95%, o parâmetro com maior influência no teor 
de resíduos sólidos obtidos é a granulometria, para além da interacção
granulometria / tempo / pressão.  
 
Foram também efectuados alguns ensaios complementares que permitiram: (i) 
demonstrar a necessidade de realizar a etapa da pré-funcionalização 
independentemente da reacção de oxipropilação; (ii) confirmar a viabilidade de 
fazer a pré-funcionalização à pressão atmosférica; (iii) oxipropilar os resíduos 
sólidos remanescentes das reacções. 
Os polióis foram caracterizados por diversas técnicas, tendo-se detectado a 
presença de duas fracções distintas: a biomassa oxipropilada e homopolímero. 
Em termos de viscosidade e de índice de OH, os seus valores estão próximos 
dos polióis comerciais tipicamente utilizados nas formulações de espumas 
rígidas de poliuretano (viscosidade na gama dos 4000 aos 12500 mPa.s, 
medidos a 25 ºC, e índice de OH nos 482 mg KOH / g poliól). 
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abstract 

 
The aim of this thesis was to evaluate the valorisation possibility of 
lignocellulosic by-products arising from industrial activities such as agro-food 
and agro-forestry industries into liquid polyols precursors in the synthesis of 
polyurethane and polyesters. The process is based on the oxypropylation of 
the biomass which occurs in a two step reaction: pre-functionalization and 
oxypropylation.The main objective of this work was to optimize the pre-
functionalization step for the oxypropylation reaction. Biomass and polyols 
were also characterized by different technique. 

 
The results showed that the conversion of various industrial by-products into 
polyols by oxypropylation was possible, having been selected the spent coffee 
grounds with cereals mixture as biomass for the proceeding thesis work. 
Chemical characterization, ash and extract percentage in additional structural 
analysis (FTIR and NMR 

13
C) were carried out confirming the biomass to be 

rich in OH chemical groups. 
  
Optimization study of the pre-functionalization step took place using a full 
factorial planning (2

4
) being the granulometry, pressure, time of treatment and 

massic ratio (KOH / biomass) the factors involved. The mathematical model 
revealed that granulometry has the foremost influence in solid residue 
percentage, being the most important factor (within a 95% confidence interval) 
besides the interaction granulometry / time / pressure. 
 
Complementary study was also accomplished demonstrating (i) the importance 
of pre-funcionalization step regardless of the oxypropylation step, (ii) the 
viability of a pre-functionalization step at atmospheric pressure (iii) the 
oxypropylation of the remaining residues obtained from previous reactions. 
 
The obtained polyols were characterized by varied analytical techniques which 
allowed the confirmation of two distinct fractions: oxypropylated biomass and 
homopolymer. Concerning the viscosity and OH rate, these values are near 
their commercial counterparts which are typically used in the production of 
polyurethane rigid foams (range viscosity 4000-12500 mPa.s, measured at 25 
ºC, OH rate of 482 mg KOH / g polyol). 
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ENQUADRAMENTO E ESTRUTURA DA TESE 
 

 A exploração de recursos renováveis, em particular nas áreas das energias e dos materiais, 

é uma das principais apostas a nível científico e tecnológico dos últimos tempos. A produção de 

novos materiais a partir de fontes renováveis é extremamente relevante no contexto actual da 

crescente necessidade em desenvolver materiais que possam, por um lado, substituir gradualmente 

os produzidos a partir de fontes petroquímicas, dada a previsível escassez destes recursos e o 

aumento progressivo dos seus preços e, por outro, aproveitar fracções industriais de baixo valor, 

diminuindo o impacto ambiental e contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade. 

 A elevada quantidade de subprodutos gerados pelas indústrias agro-alimentares e agro-

florestais tem atraído nas últimas décadas o interesse de académicos e industriais, em resposta aos 

problemas económicos e ambientais associados ao destino final dado a estes subprodutos 

(incineração ou deposição em aterros). Atendendo às exigências ambientais traduzidas na 

legislação relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (I.P.P.C.), Directiva n.º 

2008/1/CE, e, tendo em vista uma redução significativa de custos, as empresas têm encontrado 

como alternativas a recolha destes subprodutos para utilização como fertilizantes em terrenos 

agrícolas, matéria-prima para a produção de alimento para animais ou fonte de energia e vapor em 

unidades de queima. 

 A produção de polióis a partir da oxipropilação de subprodutos industriais, com aplicação 

na síntese de espumas rígidas de poliuretanos, é uma das abordagens de valorização que tem 

suscitado enorme atenção devido à importância destes materiais poliméricos em áreas como a 

construção civil, materiais de embalagem e a indústria automóvel. Explorar estes subprodutos, 

fonte atractiva e acessível de matéria-prima renovável (sem afectar o fornecimento de alimento e de 

ração para animais), em aplicações de maior valor acrescentado como a produção de novos 

materiais biodegradáveis e alternativos aos derivados do petróleo, pode ser um exemplo de 

implementação do conceito de biorrefinaria LCF (biorrefinaria de materiais lenhocelulósicos) na 

indústria existente, na procura de um futuro sustentável e sem afectar a produção do seu produto 

final. Estas iniciativas são particularmente importantes no contexto nacional, uma vez que as 

actividades agrícolas, florestais e agro-alimentares são de enorme importância para a economia 

portuguesa. 

O nosso grupo de investigação (grupo Lignomacro – Materiais Macromoleculares e 

Lenhocelulósicos – Departamento de Química da Universidade de Aveiro) tem demonstrado que a 

biomassa que incorpora na sua composição compostos ricos em grupos hidroxilo (OH) pode ser 

convertida em polióis por um processo simples de oxipropilação com óxido de propileno 
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envolvendo duas etapas, uma pré-funcionalização e a oxipropilação propriamente dita, com 

rendimentos interessantes após uma optimização apropriada dos parâmetros da reacção: 

temperatura, concentração de KOH, pressão, tempo e a razão biomassa / óxido de propileno [1]. 

Esta tecnologia permite a substituição de cerca de 40% do óxido de propileno por subprodutos 

(biomassa) provenientes das indústrias agro-alimentar e agro-florestal. Esta investigação deu 

recentemente origem a uma patente do processo para a produção de polióis líquidos de origem 

renovável, pela liquefacção de biomassa agro-florestal e agro-alimentar [2].  

Apesar dos numerosos trabalhos relacionados com a oxipropilação de polímeros naturais, 

pouco se conhece sobre as condições óptimas da reacção de oxipropilação, principalmente no que 

diz respeito à primeira fase do processo, a etapa de pré-funcionalização do substrato. O trabalho 

apresentado nesta dissertação tem como principal objectivo optimizar a etapa de pré-

funcionalização, contribuindo assim para um melhor entendimento da importância de cada um dos 

parâmetros envolvidos no processo de oxipropilação. Para tal, definiram-se como objectivos 

parciais: 

 
• Avaliar a potencialidade de um conjunto de biomassas, subprodutos das principais 

indústrias portuguesas (agro-florestal e agro-alimentar) na sua conversão em polióis 

líquidos viscosos por via da oxipropilação; 

• Caracterizar química e estruturalmente as borras de café com mistura de cereais (biomassa 

escolhida para os ensaios de optimização); 

• Estudar o efeito da temperatura e da granulometria na reacção de oxipropilação;  

• Optimizar a etapa de pré-funcionalização na reacção de oxipropilação das borras de café 

com mistura de cereais, recorrendo a um planeamento factorial de experiências e a uma 

análise estatística dos resultados; 

• Caracterizar os polióis obtidos e respectivas fracções.  

 

Para fundamentar o tema da dissertação e a discussão e compreensão dos resultados 

obtidos, apresenta-se no Capítulo 1 as bases relacionadas com o conceito de biorefineria LCF, com 

os polióis convencionais e de fonte renováveis para a síntese de poliuretanos, mostra-se uma 

caracterização sumária das borras de café (biomassa usada na optimização da etapa de pré-

funcionalização) e por último faz-se uma breve descrição teórica do planeamento factorial de 

experiências. O trabalho experimental realizado encontra-se no Capítulo 2, onde se detalha a 

metodologia subjacente às reacções de oxipropilação e à caracterização dos materiais obtidos. O 

Capítulo 3 apresenta os resultados obtidos e a sua discussão. Por fim, no Capítulo 4, sintetizam-se 

as conclusões finais de todo o trabalho e fazem-se algumas sugestões para trabalho futuro.
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 PRINCÍPIOS DA BIORREFINARIA 
 

Uma biorrefinaria pode ser considerada uma unidade industrial que integra múltiplos 

processos optimizados de conversão da biomassa para produzir biocombustíveis, bioenergia e 

biomateriais para o desenvolvimento económico sustentável a curto e a longo prazos [3-8]. O 

objectivo principal de uma biorrefinaria é a obtenção de produtos de alto valor acrescentado / baixo 

volume (HVLV) e baixo valor acrescentado/elevado volume (LVHV) usando vários tipos de 

métodos de processamento (Figura 1). Estas indústrias são optimizadas no sentido de maximizar a 

produção, minimizando os desperdícios através da sua respectiva conversão em energia e 

combustível [3]. 

 

Figura 1 – Representação esquemática dos princípios básicos de funcionamento de uma biorrefinaria 
(adaptado de [6]). 

 

A Biorrefinaria pode ser classificada, de acordo com Fernando et al. e Kamm et al. [3,7], 

segundo vários critérios baseando-se na tecnologia de processamento, no desenvolvimento 

tecnológico e na matéria-prima usada. 

Matéria-Prima (biomassa) 

• Cereais 

• Biomassa Florestal (ex: madeira, desperdícios do processamento da 

madeira) 

• Resíduos Municipais Sólidos (ex: papel / cartão, resíduos de limpeza 

urbana) 

Tecnologias de Processamento (várias ou combinadas) 

• Bioprocessamento (bacteriano, enzimático) 

• Processos Químicos 

• Processos Termoquímicos 

• Processos Térmicos 

• Processos Físicos 

Produtos, Substâncias e Energia (várias ou sistemas multi-produtos) 

• Combustíveis 

• Produtos químicos 

• Materiais (ex: polímeros) 
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Tecnologia de processamento, definindo distintas plataformas: 

a. Plataforma dos Açúcares (os hidratos de carbono da biomassa são convertidos em 

produtos e combustíveis através de processos químicos e/ou bioquímicos). 

b. Plataforma de Conversão Termoquímica (onde principalmente a gasificação e a 

pirólise são usadas para converter a biomassa ou uma fracção desta em 

produtos/combustíveis e energia). 

c. Plataforma dos Ácidos Gordos (processos químicos e bioquímicos são usados para 

converter os lípidos da biomassa em produtos e combustíveis). 

d. Plataforma de Biogás (produção de metano e dióxido de carbono pela 

decomposição da biomassa por microrganismos naturais em digestores 

anaeróbios). 

e. Plataforma de Produtos Vegetais (onde a produção selectiva e a engenharia 

genética podem desenvolver variedades de plantas que produzem maiores 

quantidades de matérias-primas ou compostos químicos desejáveis). 

 

Desenvolvimento Tecnológico, existindo diferentes fases: 

a. Fase I (uso limitado de matérias-primas, capacidade de processo fixa gerando um 

número limitado de produtos finais). 

b. Fase II (uso fixo de matérias-primas, maior flexibilidade de processo e com 

capacidade para produzir vários produtos finais, dependendo das necessidades do 

mercado). 

c. Fase III – denominada de biorrefinaria integrada (usa como matérias-primas uma 

grande variedade de biomassa, combinando múltiplos processos tecnológicos 

(Biorrefinaria Integrada) e gerando uma mistura de produtos de alto valor 

acrescentado / baixo volume (HVLV) e baixo valor acrescentado / elevado volume 

(LVHV), para além de produzir energia). 

 

Matéria-Prima usada (correspondente à Fase III): 

a. Biorrefinaria de materiais lenhocelulósicos (LCF - LignoCellulosic Feedstock): 

usa o material fibroso das plantas tais como madeira, palha, cana, assim como 

resíduos florestais. A biomassa é fraccionada nos seus principais componentes 

(celulose, hemiceluloses, lenhina e extractáveis) e cada fracção é processada de 

acordo com a sua natureza, para produzir produtos químicos, combustíveis e 

energia (Figura 2). 
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Figura 2 – Representação esquemática de uma Biorrefinaria de fase III usando material 
lenhocelulósico como matéria-prima (LCF) (adaptado de [6]). 

 

b. Biorrefinaria de colheitas integrais (whole-crop biorefineries): usa a colheita 

integral de cereais, separando a biomassa em grãos e palha. A palha é processada 

numa biorrefinaria LCF e o grão é tratado separadamente para produzir um leque 

variado de produtos. 

c. Biorrefinaria de plantas verdes (green biorefineries): usa as fontes de biomassa 

natural húmida, como as plantas verdes e culturas imaturas, produzindo numa 

primeira fase uma pasta rica em fibras e um licor verde rico em nutrientes. A pasta 

rica em fibras pode ser processada seguindo a abordagem da biorrefinaria de 

colheitas integrais (whole-crop) ou a biorrefinaria de materiais lenhocelulósicos 

Biorrefinaria de Materiais Lenhocelulósicos (Biorrefinaria – LCF) 

Material Lenhocelulósico (LCF) 
 

Ex: Cereais (palha), biomassa florestal (madeira, desperdícios do processamento da 

madeira), resíduos sólidos municipais (papel/cartão, resíduos de limpeza urbana). 

Lenhocelulose (LC) 

Hidrólise 

Lenhina Hemiceluloses 
Pentoses, Hexoses 

Celulose 
Glucose - Polímeros 

Colas naturais 
e Adesivos 

Carvão  
Sub-betuminoso 

Combustível Sólido 
livre de enxofre 

Xilose 
(Pentose) 

Hidrólise 
Goma Natural 

Espessadores 
Adesivos 

Emulsificantes 
Estabilizadores 

Furfural  

Resinas 
Furânicas 

Produtos 
Químicos 

 
Nylon 6 

Nylon 6,6 

Celulose  

Glucose 
(Hexose) 

Produtos da 
fermentação: 

 
Combustível 

(Ex: Etanol) 

 
Ácidos 

Orgânicos 
(Ex: Ácido 
Láctico) 

 
Solventes 
(Ex: Acetona, 

Butanol) 

HMF 
(5-Hidroximetilfurfural) 

Ácido Levulínico 
 

Solventes 

Lubrificantes 

 

Químicos e 
Polímeros 
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(LCF), considerando que o licor verde, rico em nutrientes orgânicos e inorgânicos 

e outras substâncias (ex: enzimas, pigmentos, etc.), é explorado para componentes 

LVHV. 

 
Entre as biorrefinarias com potencial à escala industrial, a biorrefinaria de fase III, baseada 

nos materiais lenhocelulósicos (LCF), será a que tem maiores possibilidades de sucesso segundo 

Silvestre A. e Kamm et al. [4,7], apresentando as seguintes razões: utiliza uma larga variedade de 

matéria-prima a preços competitivos (subprodutos agro-alimentares e agro-florestais, incluindo 

resíduos de papel); não competem por matéria-prima com a indústria alimentar; permite processar 

uma grande variedade de matérias-primas na mesma instalação e devido à composição química da 

matéria-prima, requer apenas o uso das duas principais tecnologias de processamento como são a 

plataforma dos açúcares e a plataforma de conversão termoquímica. 

 

1.2 POLIÓIS CONVENCIONAIS PARA A SÍNTESE DE POLIURETANOS 
 

Os polióis são compostos que contêm mais do que dois grupos hidroxilo reactivos por 

molécula sendo utilizados a nível industrial, juntamente com os isocianatos, na síntese de 

poliuretanos (família de polímeros com diversas aplicações incluindo espumas rígidas e flexíveis, 

fibras, elastómeros, adesivos e revestimentos). A sua estrutura, massa molecular média e grupos 

funcionais jogam um papel importante nas propriedades finais dos poliuretanos. Os polióis que dão 

origem às espumas flexíveis e elastómeros possuem massas moleculares médias entre 1000 e 6000 

Da e índice de polidispersidade entre 1,8 e 3,0. Polióis de cadeia curta (< 1000 Da) e elevado índice 

de polidispersidade  (3 a 12) produzem polímeros rígidos com alto teor de ramificações e são 

usados nas espumas rígidas e em revestimentos de alto desempenho [9]. 

Diversos tipos de polióis são encontrados no mercado mundial. Segundo Ionescu M. e Fink 

J. K. [10,9] existem dois tipos de polióis mais usados na produção de poliuretanos rígidos, polióis 

do tipo poliéter (69 %) e polióis do tipo poliéster (19 %). Além desses polióis podem encontrar-se 

os polióis usados na produção de poliuretanos flexíveis como  os polióis poliméricos, usados em 

espumas flexíveis de alta resistência (HR), glicóis de poli(oxitetrametileno), usados em fibras e 

elastómeros de poliuretano de alto desempenho, glicóis de policaprolactonas (< 2 %), polióis 

acrílicos, polibutadieno líquido hidroxilado (PBLH) (< 1 %), etc.  

 No presente trabalho abordaram-se apenas os polióis do tipo poliéter sintetizados a partir 

do óxido de propileno, intermediários na produção de espumas rígidas de poliuretano. 
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1.2.1 ÓXIDO DE PROPILENO 
 

Actualmente, a fabricação de polióis do tipo poliéter é efectuada com óxido de propileno, 

uma substância química derivada do petróleo, juntamente com outros reagentes, nomeadamente o 

hidróxido de potássio. 

O óxido de propileno é o terceiro derivado do propileno mais utilizado pela indústria, 

depois do propileno e do acrilonitrilo, sendo utilizado primariamente como um intermediário 

químico. Entre os produtores mundiais destacam-se a Dow Chemical, Lyondell, Huntsman, BASF, 

Repsol e a Shell Chemical. 

Com aplicação na produção de polióis para poliuretanos e propilenoglicol, o óxido de 

propileno tem apresentado um crescimento acelerado em relação aos restantes derivados de 

propileno. No entanto, a actual crise económica mundial levou ao declínio significativo da procura 

de espumas de poliuretano, em grande parte devido à contracção da maioria dos mercados, 

incluindo os sectores automóvel e da construção [11]. 

O óxido de propileno pertence à família dos epóxidos, cuja importância em reacções de 

polimerização reside na elevada reactividade que apresentam, devido à facilidade de abertura do 

anel que se encontra sob tensão. Estes reagem tanto em meio ácido quanto em meio básico. Em 

meio ácido, os epóxidos são protonados e consequentemente tornam-se susceptíveis ao ataque de 

um agente nucleófilo (Figura 3). 
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Figura 3 – Representação do mecanismo da reacção entre o epóxido protonado e a água (nucleófilo 
fraco) para formação de glicol em meio ácido (adaptado de [12]).  

 

 Em meio básico, a reacção é possível quando se utiliza um nucleófilo mais forte, o qual 

também é uma base mais forte, como o ião alcóxido ou o ião hidróxido (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Mecanismo da reacção de um epóxido em meio básico (adaptado de [12]).  
 
 

Num epóxido não simétrico, como é o caso do óxido de propileno, os carbonos no anel não 

são equivalentes e por conseguinte, o produto da reacção que se obtém depende do carbono que for 

atacado. 



___________________________________________________________________________1. INTRODUÇÃO 
 

9 
 

O carbono que sofre o ataque nucleofílico depende do meio reaccional, ou seja, se a 

reacção é catalisada por ácido ou por base. Em meio ácido, o ataque nucleofílico ocorre 

principalmente no átomo de carbono mais substituído, devido à elevada carga positiva. Neste caso 

a reacção é fortemente dependente dos factores electrónicos e não dos factores estéricos, sendo esta 

considerada do tipo SN1 (substituição nucleófila de primeira ordem). Em meio básico o ataque 

nucleofílico ocorre principalmente no átomo de carbono menos substituído, no caso do óxido de 

propileno, este reage com o ião alcóxido principalmente no átomo de carbono primário, resultando 

na abertura do anel e formação de grupos hidroxilos secundários (Figura 5). A reacção é do tipo 

SN2 (substituição nucleófila de segunda ordem). Os substratos primários reagem mais rapidamente 

por este mecanismo, devido a serem menos impedidos estereoquimicamente [10,12]. 

 

 

Figura 5 – Reacção em meio básico entre o ião alcóxido (nucleófilo forte) e o óxido de propileno, 
(adaptado de [12]).  

 

1.2.2 POLIÓIS POLIÉTERES 
 

Os polióis do tipo poliéter substituíram largamente os polióis do tipo poliéster no mercado 

para a síntese de espumas rígidas de poliuretanos, devido à sua baixa viscosidade e elevado índice 

de polidispersidade, o que proporciona um melhoramento nas propriedades físico-mecânicas das 

espumas de poliuretano, obtidas a baixo custo [9,13].       

Exemplos de polióis do tipo poliéter à base de óxido de propileno, utilizados na síntese de 

espumas rígidas de poliuretanos, são os glicóis de óxido de propileno (GOPS) obtidos através da 

polimerização aniónica do óxido de propileno. A primeira etapa do processo consiste na reacção do 

substrato (sacarose, sorbitol [14], xilitol, etc.) com uma base de Brønsted forte, normalmente uma 

solução aquosa concentrada de hidróxido de potássio (0,2 a 1 % de massa final do poliól), 

catalisador tipicamente usado na indústria de síntese de polióis poliéteres de elevada massa 

molecular [10], formando o anião alcoolato correspondente. O anião alcoolato é sujeito a uma série 

de reacções de abertura do anel epóxido (óxido de propileno), atacando o átomo de carbono menos 

impedido do epóxido. Como a água abre o anel do óxido de propileno e actua como um iniciador 

bifuncional, o seu teor deve ser controlado e o excesso removido. O óxido de propileno é 

adicionado, na ausência de oxigénio, a pressões de 3 a 5 atmosferas, sendo a polimerização 

aniónica conduzida entre 105 a 120 °C. A Figura 6 ilustra o mecanismo SN2 de polimerização e 
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formação do poliól, possuindo hidroxilos secundários (cerca de 95 %) resultantes do ataque 

nucleofílico ao átomo de carbono menos impedido (carbono α) do anel do óxido de propileno [10]. 

 

 
Figura 6 – Representação esquemática do mecanismo de polimerização aniónica de abertura do anel 

do óxido de propileno na síntese de poliól poliéter (adaptado de [10,12]).  
 

A adição do óxido de propileno prossegue até se atingir a massa molecular média desejada, 

que é controlada pela relação entre iniciador / óxido de propileno. Devido à rápida transferência de 

protão entre os grupos hidroxilo e o alcóxido, a adição do óxido de propileno ocorre com igual 

probabilidade em todos os grupos terminais, resultando numa distribuição estreita de massas 

moleculares. 

Estes polióis apresentam índice de polidispersidade entre 3 e 8, massa molecular média 

menor do que 1000 g/mol, índice de hidroxilo elevado (300 a 800 mg KOH  / g) e viscosidade, em 

alguns casos, elevada (até 17000 cP à 25 °C). 

A sacarose é um iniciador, de baixo custo e elevado índice de polidispersidade (oito). O 

método mais usado na sua oxipropilação é em solução / suspensão com um segundo iniciador, 

como a glicerina / dietanolamina. O co-iniciador reduz a funcionalidade e a viscosidade do poliól e 

permite a produção de um poliól de acordo com as necessidades da aplicação [14].  

Na Europa, os polióis de sorbitol são os mais usados para a síntese de espumas de 

poliuretano, ao invés dos obtidos a partir da sacarose, para aplicações que requerem exposição a 

elevadas temperaturas, como o isolamento de tubos de aquecimento, devido às melhores 

propriedades térmicas. 

A Tabela 1 apresenta as condições operatórias da reacção de polimerização do óxido de 

propileno na produção de polióis do tipo poliéter, utilizando hidróxido de potássio como 

catalisador, segundo Ionescus M. [10]. 
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Tabela 1 – Condições de operação da reacção de polimerização na produção de polióis do tipo poliéter. 
 

Condições reaccionais 

Temperatura (ºC) 100 – 130 

Pressão (mPa) 0,3 – 0,6 

Concentração de KOH (% m / m Poliól) 0,2 – 0,3 

Tempo de polimerização (h) 6 – 12 

 

Geralmente a síntese de polióis do tipo poliéter para a produção de espumas rígidas de 

poliuretanos é efectuada adicionando os iniciadores (sacarose, sorbitol, etc.) e o catalisador (KOH), 

seguida da reacção de polimerização com óxido de propileno, no fim da reacção o produto é 

purificado e filtrado. 

 

1.2.3 MERCADO 
 

Em termos de mercado, o aumento da procura de polióis pode ser visto como proporcional 

ao aumento da utilização dos poliuretanos. Apesar de existirem outras aplicações, como a produção 

de adesivos, vedantes ou elastómeros, a utilização de polióis na produção de espumas para a 

indústria da construção civil (como revestimento e isolamentos) é um mercado predominante em 

qualquer país ou região do globo. No entanto, os preços dos polióis, com base em recursos fósseis, 

acompanham a tendência do aumento do preço do óxido de propileno. Nos últimos anos assistimos 

a um aumento generalizado dos preços dos polióis em todos os mercados devido à subida do preço 

do petróleo e seus derivados, o que leva ao aumento do produto final e por sua vez a uma perda de 

competitividade, por parte dos produtores de polióis. Por este motivo, vários estudos têm sido 

desenvolvidos nas últimas décadas para sintetizar novos polióis de fontes renováveis, substituindo 

parcialmente a matéria-prima de origem petroquímica, o que permitirá diminuir os custos de 

produção, tornar o processo mais sustentável e minimizar o impacto ambiental. 

 

1.3 POLIÓIS DE FONTES RENOVÁVEIS PARA A SÍNTESE DE POLIURETANOS 
 

A tendência global no mercado dos poliuretanos é a procura por polióis obtidos a partir de 

fontes renováveis. A oportunidade de substituir parcialmente a matéria-prima derivada do petróleo  

por matéria-prima de origem renovável, tem sido reconhecido por diversas empresas produtoras de 

polióis.  
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Ao longo das últimas décadas, vários substratos de origem natural foram utilizados na 

síntese de polióis poliéteres para a indústria dos poliuretanos, podendo citar-se a celulose, a lenhina 

e os óleos vegetais [10]. 

Segundo Lye et al. [15] uma das  matérias-primas de fonte renovável de interesse como 

substituto parcial nos polióis de base não renovável é o óleo vegetal. Os óleos vegetais mais 

importantes para a produção de polióis para poliuretanos são os óleos com grande insaturação, 

onde pela utilização de várias reacções químicas, por exemplo a epoxidação em tolueno e ácido 

peracético seguida da abertura do anel epóxido em metanol na presença de catalisadores, a dupla 

ligação é transformada em grupos hidroxilo. Nesta categoria encontram-se os óleos de soja [16], de 

colza [17] , de girassol, de milho, de linhaça, de azeitona (azeite), de palma [18] e de mamona (ou 

óleo de rícinio) [19], entre outros [10].  

Como exemplo, neste contexto, o grupo de Química Analítica  e Tecnologia de Polímeros 

da Universidade de São Carlos, Brasil, tem vindo adesenvolver pesquisas pioneiras na síntese de 

poliuretanos a partir do poliól derivado do óleo de mamona, constituído maioritariamente por 

triacilglicerídeos do ácido ricinoleico (89,5 % m/m) (Figura 7), matéria-prima renovável e de 

origem natural. Os polióis derivados do óleo de mamona são sintetizados por transesterificação do 

triglicerídeo ou por esterificação do ácido ricinoleico com glicóis. Entre as aplicações de 

poliuretano com base no poliól de óleo de mamona citam-se as indústrias de electrónica, 

refrigeração, naval, construção civil, medicina e veterinária. Uma das suas aplicações é na área dos 

biomateriais, usado como cimento ósseo em implantes de prótese e reparador de perdas ósseas já 

disponíveis no mercado [19]. O biomaterial produzido demonstrou ser compatível com organismos 

vivos, não apresentando qualquer tipo de rejeição. O Lupranol® BALANCE 50 da Elastogran do 

grupo BASF é um exemplo construido.  

 

 
Figura 7 – Fórmula de estrutura do triglicerídeo do ácido ricinoleico (adaptado de [19]).  

 

As abordagens convencionais de produção de polióis a partir de recursos renováveis, 

nomeadamente a ozonólise de óleos e gorduras ou a esterificação do amido, glicerol ou sacarose, 

com óxidos de etileno e óxido de propileno, envolvem a transformação de fracções específicas de 

biomassa podendo, por um lado, gerar competição com a indústria alimentar onde algumas destas 
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matérias-primas são convencionalmente usadas e, por outro lado, exigir processos complexos de 

fraccionamento [2]. Neste sentido, surgem novas metodologias de produção tendo em conta a 

substituição parcial da matéria-prima de fonte não renovável por subprodutos com baixo impacto 

económico mas presentes em grandes quantidades, resultantes de diversas actividades industriais. 

Por outras palavras, pretende-se explorar recursos renováveis de baixo valor e convertê-los, através 

da reacção de oxipropilação, em polióis de fonte renováveis para a síntese de materiais de elevado 

valor acrescentado (espumas rígidas de poliuretano). 

 

A estratégia de valorização de subprodutos provenientes de actividades industriais por 

oxipropilação teve início em 1984 com os trabalhos pioneiros de Glasser et al. [20], que estudaram 

a lenhina como precursor para a síntese de poliuretanos. Estes estudos foram realizados com 

lenhina Kraft e Sulfito subprodutos gerados pelas indústrias de pasta e papel, que demonstraram 

alguma resistência à oxipropilação, sendo necessário operar em condições de elevadas temperaturas 

e pressões.  

Pavier et al. [21,22] estudaram, com base nos trabalhos efectuados por Glasser et al. [20], a 

transformação da polpa de beterraba, subproduto proveniente do processo de extracção do açúcar 

da beterraba, num poliól líquido viscoso, por oxipropilação, cujas propriedades o tornaram num 

macromonómero interessante para a síntese de poliuretanos e poliésteres. A polpa de beterraba é 

uma mistura de sólidos insolúveis compostos maioritariamente por polissacarídeos e pectinas, 

particularmente ricos em grupos OH. Este subproduto era usado como fertilizante e em rações para 

animais. Este trabalho foi o primeiro a estudar a optimização dos parâmetros da reacção de 

oxipropilação (granulometria da polpa, tipo e quantidade de catalisador, razão polpa / óxido de 

propileno, teor de humidade e temperatura), com o objectivo de produzir um poliól com baixo teor 

de resíduo sólido e com propriedades adequadas para ser usado como macromonómero na síntese 

de poliuretanos, tendo sido medidos a sua viscosidade e o índice de grupos OH.  

Neste caso, a reacção de oxipropilação era levada a cabo numa só etapa (funcionalização e 

oxipropilação em simultâneo), onde a polpa de beterraba (30 % m/m da mistura polpa e óxido de 

propileno), o catalisador (10 % m/m de NaOH ou KOH, com base na percentagem de polpa) e o 

óxido de propileno eram colocados ao mesmo tempo no reactor. As condições de temperatura eram 

elevadas devido à complexidade do material em estudo. A reacção era seguida por monitorização 

da pressão no reactor, dando-se como concluída a reacção quando se verificava a diminuição da 

pressão até à pressão atmosférica ou uma pressão constante. 

A extensão deste processo a outros substratos naturais contendo grupos hidroxilo, 

revelaram a sua potencialidade, obtendo-se com sucesso polióis líquidos viscosos e a sua 

incorporação na síntese de espumas rígidas de poliuretano. Entre os subprodutos estudados citam-
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se: a lenhina, obtida a partir de diferentes tecnologias de produção de pasta e papel [23,24]; o pó de 

cortiça (maioritariamente constituído por suberina), subproduto da indústria de cortiça [25,26]; 

quitina (polissacarídeo nitrogenado – encontrados no exosqueleto de invertebrados) subproduto da 

indústria transformadora de crustáceos e seu derivado quitosano [27]; e o caroço de azeitona 

(composto maioritariamente por polissacarídeos), subproduto gerado na extracção do azeite [28]. 

Recentemente, Serrano et al. [29] estudaram, com base nas condições de operação reportadas nos 

estudos com pó de cortiça [30], a conversão da polpa de semente de colza, subproduto resultante da 

produção de biodiesel a partir de sementes de colza (rico em polissacarídeos), por oxipropilação 

para a produção de polióis com base em fontes renováveis.  

A oxipropilação da lenhina, da polpa de beterraba e do pó de cortiça, seguiu as condições 

de operação dos estudos realizados por Glasser et al [20]. No entanto, no nosso grupo foram 

realizados novos estudos de optimização das condições de operação para o caso do pó de cortiça 

[30]. Uma das alterações ao método original foi a separação do processo em duas fases: a etapa da 

pré-funcionalização e a etapa da reacção de oxipropilação propriamente dita. Na primeira etapa, o 

substrato era pré-funcionalizado com uma solução alcoólica de KOH a 30 barg, durante uma hora, 

sob atmosfera de azoto e à temperatura ambiente. Após a evaporação do etanol, era adicionado o 

óxido de propileno e a reacção de oxipropilação era conduzida a 200 ºC; a temperatura era 

controlada usando água de arrefecimento. Quando todo o óxido de propileno era consumido (ou 

seja, quando a pressão atinge a pressão atmosférica ou se mantém constante) o reactor era aberto e 

recuperado o poliól obtido. As quantidades de KOH relativamente à quantidade de pó de cortiça 

foram variadas e optimizadas no sentido de obter polióis líquidos com diferentes propriedades. 

Este estudo demonstrou que a separação do processo em duas fases e as condições de 

pressão elevadas, aplicadas na etapa da pré-funcionalização, permitem ultrapassar as dificuldades 

de penetração dos reagentes (devido a baixa densidade e ao carácter hidrofóbico do pó de cortiça), 

resultando num aumento da reactividade do substrato e numa oxipropilação mais completa dos 

grupos hidroxilo da cortiça. 

A reacção de oxipropilação é esquematicamente representada na Figura 8.  
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Figura 8 – Representação esquemática da reacção de oxipropilação de subprodutos ricos em grupos 
OH (adaptado de [26]).  

 

Em geral, a reacção é iniciada pela etapa de pré-funcionalização do substrato com uma 

solução alcoólica de KOH (base de Brønsted forte), para transformar o substrato constituído por 

compostos ricos em grupos OH no correspondente anião alcoolato (RO-). Na reacção de 

oxipropilação propriamente dita, o anião alcoolato (RO-) reage com o óxido de propileno (no 

carbono α, menos impedido estereoquímicamente) abrindo o anel do oxirano, formando o oxianião 

correspondente no final da cadeia. A extensão da cadeia ocorre até que todo o óxido de propileno 

seja consumido (Figura 9). No final é obtido o substrato oxipropilado (poliól líquido viscoso).  
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Figura 9 – Representação esquemática do mecanismo da reacção de oxipropilação de subprodutos 

ricos em grupos OH. 
 

Devido à ocorrência inevitável de reacções de transferência, dá-se simultaneamente a 

homopolimerização do óxido de propileno (Figura 10).  

 

 
Figura 10 – Representação esquemática da reacção de transferência na oxipropilação de subprodutos 

ricos em grupos OH: homopolimerização (adaptado de [26]).  
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O produto final é uma mistura de substrato oxipropilado, homopolímero e uma 

percentagem de resíduo (biomassa não convertida ou parcialmente oxipropilada). As proporções 

relativas de cada fracção no poliól obtido são sensíveis às condições de operação e podem 

influenciar as propriedades físicas e a reactividade do poliól final. Contudo, uma vez que o 

substrato oxipropilado e o homopolímero são reactivos com isocianatos, não necessitam de ser 

separados / purificados podendo ser usados directamente na síntese de poliuretanos.  

 

1.4 BORRAS DE CAFÉ 
 

O café é uma das bebidas mais populares e apreciadas em todo o mundo devido ao seu 

aroma agradável e sabor forte. O grão de café é a semente da planta coffea (cafeeiro), existindo 

quatro espécies sendo as mais conhecidas a Coffea Arábica, que produz o grão de café arábica e a 

Coffea Canephora, variedade robusta que produz o grão robusta. No comércio internacional, ele é 

um dos produtos básicos mais valiosos, em muitos anos só superado em valor pelo petróleo como 

fonte de divisas para os países em desenvolvimento [31]. Anualmente são produzidos cerca de um 

milhão de toneladas de café em mais de 50 países. 

 

 

Figura 11 – Top cinco dos países produtores de café (adaptado de [31]).  
 

 Os cafés solúveis ocupam uma pequena parcela do consumo global do café em Portugal. 

Em comparação com outros países é o único em que o consumo de misturas e sucedâneos de café 

solúveis é preponderante. A origem do sucesso destes produtos remonta à década de 40, em que foi 

promulgada uma lei que obrigava todos os torrefactores a comercializar misturas de café com 

cereais torrados, de modo a proporcionar aos consumidores de baixos recursos acesso a uma bebida 

com sabor a café. O mercado global de cafés solúveis é caracterizado por 44 % (m/m) do consumo 

de misturas, sendo os restantes 56 % (m/m): consumo de café puro (42 % m/m) e especialidades 

(14 % m/m) [32]. 

  1º Brasil: 28.111.620 

2º Vietname: 17.936.219 

3º Colômbia: 11.300.421 

4º Indonésia:  4.149.410 

 5º Guatemala: 3.725.851 

(em número de sacos de 60 quilos) 
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No fabrico do café solúvel, o grão de café verde entra no processo de torrefacção onde é 

submetido a uma temperatura entre os 180 ºC e os 230 ºC durante um certo intervalo de tempo. 

Nesta fase os grãos de café sofrem reacções de pirólise, que levam à formação de substâncias 

responsáveis pelas suas qualidades sensoriais, acompanhadas por alterações físicas importantes. O 

café torrado é moído, seguido de uma extracção com água à 100 ºC. Desta extracção, a parte 

solúvel segue para processos de secagem e produção do café solúvel em pó ou aglomerados e a 

parte insolúvel (subproduto) são as chamadas borras de café (Figura 12). A quantidade de borras de 

café produzidas actualmente é de 0,91 kg por cada quilograma de café solúvel [33].  

Figura 12 – Processo de fabrico de café solúvel e consequente produção de borras.  
 

No mundo são gerados anualmente aproximadamente 6 milhões de toneladas (em base 

seca) de borras de café, contribuindo Portugal com cerca de 2500 toneladas (dados fornecidos pela 

empresa Nestlé-Avanca). Actualmente, o destino final dado a estes subprodutos é o enriquecimento 

de terrenos agrícolas, no entanto os industriais têm demonstrado interesse em encontrar novas vias 

de valorização que permitam transformar este subproduto em matéria-prima para outros processos. 

Nesse sentido torna-se imprescindível o conhecimento da composição química destes subprodutos. 
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1.4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS BORRAS DE CAFÉ 
 

Estudos relacionados com a composição química das borras de café sugerem que esta 

depende da espécie de grão de café e grau de torrefacção usado no fabrico do café solúvel. Os 

principais constituintes do café são os hidratos de carbono, encontrando-se diversos estudos nesta 

área que avaliam a composição química do café verde, do café após a torrefacção e do café solúvel. 

Caracterizações realizadas por Arya et al. [34] permitem conhecer sumariamente a composição 

química do café verde antes e após o processo de torrefacção (Tabela 2), assim como a composição 

química tanto no café solúvel como nas borras de café (Tabela 3). Estes resultados demonstram que 

as borras de café, à semelhança dos grãos de café verde e torrado são constituídas maioritariamente 

por polissacarídeos (celulose (ver Figura 13) e hemiceluloses) correspondendo a 46 % (m/m) em 

base seca.  

 

 

Figura 13 – Estrutura molecular da celulose.  
 

Tabela 2 – Composição química do grão de café verde e torrado (adaptado de [34]).  

Constituintes  Grão verde (% m/m) a Grão torrado (% m/m) b 

Hemiceluloses 23,0 24,0 

Celulose 12,7 13,2 

Lenhina 5,6 5,8 

Óleo 11,4 11,9 

Cafeína 1,2 1,3 

Sacarose 7,3 0,3 

Ácido Clorogénico 7,6 3,5 

Proteínas 11,6 3,1 

Trigonelina 1,1 0,7 

Açúcares redutores 0,7 0,5 

Desconhecidos 14,0 31,7 

a Base seca; b não corrigido para a perda de peso seco de café torrado que corresponde a 2 - 5 % (m/m). 
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Tabela 3 – Composição química das partes solúvel (café solúvel) e insolúvel (borras de café) resultante 
da extracção do café torrado com água (adaptado de [34]).  

Constituintes  Café solúvel (% m/m) Borras de café (% m/m) 

Carbohidratos   

Açúcares redutores 1-2 - 

Açúcar caramelizado 10-17 7-10 

Hemiceluloses (hidrolisáveis) 1 14 

Fibras (não hidrolisáveis) - 22 

Óleo - 15 

Proteínas 1-2 11 

Cinzas 3 1 

Ácidos não voláteis   

Clorogénico 4,5 - 

Caféico 0,5 - 

Quínicos 0,5 - 

Oxálico, Málico, Cítrico, Tartárico 1,0 - 

Ácidos voláteis 0,35 - 

Trigonelina 1,0 - 

Cafeína 1-2 - 

Fenólicos 2,0 - 

Voláteis   

Dióxido de carbono - 2,0 

Essências (Aromas)  0,04 - 

 

1.4.2 VALORIZAÇÃO DAS BORRAS DE CAFÉ - APLICAÇÕES 
 

Têm sido publicados alguns estudos no contexto da valorização das borras de café, após o 

conhecimento prévio da sua composição química. Os primeiros trabalhos citam o uso das borras de 

café como fertilizante, mas devido à baixa percentagem de azoto presente na sua composição 

(aproximadamente 2 % m/m) e à sua elevada acidez (pH de 4,2), esta aplicação é economicamente 

inviável. Com o intuito de incorporar as borras de café em ração para animais, foram realizadas 

análises aos aminoácidos das suas proteínas e os resultados indicaram a ausência de metade dos 

aminoácidos essenciais, impondo a necessidade de adicionar complementos, aumentando o seu 

custo, razão pela qual esta ideia foi abandonada [32].  

A possibilidade de usar as borras de café como combustível em caldeiras industriais foi 

estudada por Silva et al. [32] devido ao elevado poder calorífico que apresentam, cerca de 500 kcal 

/ kg, valor comparável ao do carvão e superior ao da madeira e outras biomassas, sendo as cinzas 

utilizadas como fertilizante, uma vez que são ricas em fósforo, cálcio e magnésio. 
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Os estudos realizados por Leifa et al. [35] demonstraram que as borras de café podem ser 

usadas como substratos para o cultivo de cogumelos, e como benefício secundário, as substâncias 

tóxicas nelas contidas eram degradadas parcialmente, tornando-as aceitáveis para integrarem 

posteriormente rações para animais. 

Tokimoto et al. [36] investigaram o uso das borras de café para remover iões de chumbo 

presentes em água potável. Este estudo demonstrou que as proteínas presentes neste subproduto 

(aproximadamente 14 % m/m) são as responsáveis pela sorção destes iões. 

O poder antioxidante das borras de café foi estudado por Yen et al. [37] atribuindo estas 

propriedades à presença de compostos fenólicos.   

Na sua composição química, as borras de café apresentam em média 15 % (m/m) de óleos, 

que podem ser convertidos em quantidades equivalentes de biodiesel usando métodos de 

transesterificação com elevado rendimento. Esta abordagem foi realizada por Kondamudi et al. 

[38], demonstrando que as borras de café podem ser uma potencial fonte para a produção de 

biodiesel a partir dos óleos extraídos com n-hexano, éter e diclorometano e como combustível em 

pastilhas ou etanol a partir dos resíduos sólidos resultantes da extracção dos óleos. 

Estudos realizados na Universidade de Aveiro pelo grupo de Simões et al. [39] 

demonstraram que as borras de café apresentam polissacarídeos (maioritariamente mananas) com 

actividade imunomoduladora, comparadas às encontradas na Aloe vera.  

Recentemente, o grupo de Mussatto et al. [40] realizou a caracterização química sumária 

das borras de café e extracções de hemiceluloses, em condições optimizadas, com o intuito de 

utilizar estas hemiceluloses na produção de um vasto leque de produtos químicos e processos de 

fermentação. As borras de café são ricas em açúcares, aproximadamente 45 % (m/m). A manose, 

por exemplo, o monossacarídeo obtido em maior quantidade da hidrólise da borra de café, poderá 

ser usada para a produção de manitol, um composto que apresenta uma grande variedade de 

aplicações na indústria alimentar [41]. 

 

1.5 PLANEAMENTO FACTORIAL DE EXPERIÊNCIAS 
 

 O planeamento factorial de experiências é uma ferramenta importante para se determinar 

quais os factores (variáveis) que são importantes num determinado processo, obtendo-se 

informações relevantes para a optimização do mesmo. Existem muitas vantagens do planeamento 

de experiências, quando comparado com outras abordagens estatísticas, como sejam: permitir 

detectar e estimar as interacções dos factores em estudo; possibilitar a obtenção de muita 

informação realmente necessária a partir de um número mais reduzido de experiências; reduzir no 

tempo e custo do processo; e promover a melhoria do processo. 
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Os métodos estatísticos requerem que as observações sejam variáveis aleatórias 

distribuídas independentemente, portanto as experiências devem ser realizadas de modo aleatório. 

Qualquer planeamento começa com uma série inicial de experiências, ensaios preliminares, com o 

objectivo de definir os factores e os níveis importantes. Podem apresentar-se factores qualitativos 

(tipo de catalisador, granulometria, etc.) e quantitativos (temperatura, concentração, pressão, 

tempo, etc.).  

Antes de se iniciar as experiências, os objectivos e os critérios devem estar bem 

estabelecidos, de modo a permitir a escolha dos factores envolvidos e a sua gama de variação ou 

seja, o limite inferior e o limite superior (os níveis), e a variável da resposta [42].   

 

1.5.1 PLANEAMENTO FACTORIAL COMPLETO A DOIS NÍVEIS 
 

O planeamento factorial é uma técnica muito usada quando se tem dois ou mais factores 

independentes, permitindo uma combinação dos factores e dos seus níveis de forma a medir a 

influência de um ou mais factores na resposta de um determinado processo, assim como prever a 

interacção entre os factores estudados. O mais utilizado é o planeamento com dois níveis (um 

limite máximo e um mínimo por cada factor).  

Esta técnica requer a execução de experiências para todas as combinações possíveis dos 

níveis dos factores. A representação de um planeamento factorial completo a dois níveis é 2k, onde 

2 é o número de níveis e k o número de factores. Após a realização das experiências e obtidas as 

respostas do sistema (y) (ou a média da resposta caso se realizem réplicas) os resultados são 

tratados estatisticamente pela análise da variância com o objectivo de conhecer quais os efeitos dos 

factores ou interacções com significância na resposta. Estas análises de variâncias são efectuadas a 

partir do algoritmo de YATES (permite encontrar o valor da média global dos efeitos) e a ANOVA 

(permite testar, para um intervalo de confiança definido, a hipótese nula de não existirem 

diferenças entre tratamentos, ou seja, quando F0 > Ftabelado existem diferenças entre tratamentos 

dando informação de quais os tratamentos com maior influência na resposta). Após encontrar os 

efeitos ou interacções que influenciam a resposta do sistema é possível construir um modelo de 

regressão (Eq. 1) que relaciona y (variável dependente) com as k variáveis quantitativas ou 

qualitativas (variáveis independentes) dos efeitos respectivos. Na equação de regressão, apenas 

aparecerão os factores ou interacções considerados significativos. 

 

kK yyyyyy ⋅++⋅⋅+⋅+⋅+= βββββ ...211222110  

 (Eq. 1) 
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onde: 
 k = número de factores; 

 y = valores previstos para cada tratamento; 

 β0 = média global dos efeitos; 

 β = metade do efeito do factor ou da interacção entre factores, correspondente; 

 y1, y2,….,yk = valores (+1) e (-1), dependendo do tratamento; 

  

 Por fim é realizada uma análise dos resíduos para verificar a normalidade do modelo de 

regressão proposto (pressupostos da análise da variância). 

 Para ilustrar o procedimento desta técnica, considera-se um planeamento factorial completo 

do tipo 22, ou seja, dois factores (A e B) e dois níveis (-1) e (+1). Os tratamentos são as 

combinações específicas dos níveis dos factores de controlo do planeamento, ou seja, cada uma das 

corridas corresponde a um tratamento. Nas experiências em que os factores se encontram no nível 

(+1) convencionou-se representá-los pela respectiva letra minúscula e na ausência da letra quando 

se encontram no nível (-1). O tratamento (1) na matriz de planeamento (Tabela 4) corresponde à 

combinação de ambos os factores nos níveis (-1). 

 

Tabela 4 – Matriz do planeamento factorial do tipo 22. 
Ordem padrão 

dos 

tratamentos 

Factores 

Combinação de factores 

Réplicas 
Média das 

respostas A B 1 2 … n 

(1) -1 -1 A baixo, B baixo y11 y12 … y1n 1y  

a +1 -1 A alto, B baixo y21 y22 … y2n 3y  

b -1 +1 A baixo, B alto y31 y32 … y3n 2y  

ab +1 +1 A alto, B alto y41 y42 … y4n 4y  

 

 Após definida a matriz do planeamento e obtidas as respostas ou médias das respostas, 

determinam-se os efeitos dos factores e as interacções existentes pela análise da variância. Sabendo 

que o efeito médio de um factor é a alteração da resposta provocada por uma mudança de nível 

desse factor, ponderada sobre os níveis do outro factor. Neste caso o efeito de A no nível baixo de 

B corresponderá a [a – (1)] / n e o efeito de A no nível alto de B será [ab – b] / n. Assim, o efeito 

global de A vem dado por: 
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    (Eq. 2) 

 
Contraste de A = [ab+a-b-(1)] 

 

Do mesmo modo é determinado o efeito global de B: 

 

[ ] [ ]( ) [ ] ( )−+−
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×
=−−+×

×
=−+−×

×
= BB

n
abab

n
baab

n
B

2

1
)1(

2

1
)1(

2

1
12

      (Eq. 3) 

 
Contraste de B = [ab+b-a-(1)] 

 

O efeito da interacção AB corresponde a diferença média entre o efeito de A no nível alto de B e o 

efeito de A no nível baixo de B, ou seja: 

 

[ ] [ ]( ) [ ] ( )−+−
∑−∑×

×
=−−+×

×
=−−−×

×
= ABAB

n
baab

n
aaab

n
AB

2

1
)1(

2

1
)1(

2

1
12

            (Eq.4) 

 
Contraste de AB = [ab+(1)-a-b] 

  

 

As variações dos factores e interacções são dadas pelas expressões: 

×
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T
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∑∑∑
= = =

==
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1

2

1 1i j

n

r
ijryT somatório total dos resultados 

ABBATErro SSSSSSSSSS −−−=  com 2k (n-1) graus de liberdade 

 

 Quando se trabalham com modelos com mais de dois factores calculam-se os efeitos e 

somas quadráticas (SS) utilizando o algoritmo de YATES [43,44]. 

 

Factor de correcção 
com (2kn-1) graus de 
liberdade 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia experimental foi dividida em três secções. Na secção 2.1 apresentam-se os 

diversos subprodutos industriais (designados neste documento como biomassa) e reagentes 

químicos utilizados nas reacções de oxipropilação. Na secção 2.2 descreve-se o procedimento 

experimental das reacções de oxipropilação da biomassa para os vários estudos realizados e por 

último, na secção 2.3, são abordadas as técnicas de caracterização da biomassa, polióis e 

respectivas fracções. 

 

2.1 MATÉRIAS-PRIMAS E REAGENTES 
 

Os estudos de oxipropilação apresentados na secção 2.2 foram realizados com base em 

diversos subprodutos industriais que se encontram listados na Tabela 5. 

Os produtos químicos utilizados foram: óxido de propileno (OP, 99 % de pureza) fornecido 

por Sigma-Aldrich, hidróxido de potássio (KOH, 85 % de pureza) Acros, ácido acético glacial 

Panreac, anidrido ftálico (99 % de pureza) Sigma-Aldrich, hidróxido de sódio (NaOH 98,5 % 

pureza) Acro, piridina seca (99 % de pureza) e N-metilimidazol (99 % de pureza) Sigma-Aldrich, e 

fenoftaleína (99,5 % de pureza) por Carlo Erba. Os solventes usados foram: etanol absoluto 

fornecido por Panreac, diclorometano Fisher Scientific, n-hexano (PA, 95 % pureza) J.T.Baker e 

dimetilacetamida (DMA – N,N-Dimetilacetamida para HPLC, pureza  > 99,9 %) Sigma-Adrich. 

 

Tabela 5 – Subprodutos industriais testados nos ensaios de oxipropilação. 

Indústria Subproduto (biomassa) Empresa fornecedora Tratamentos 

A
g

ro
-a

lim
en

ta
r Borras de café com mistura de cereais 

(mistura de chicória, cevada, centeio e café) 
Nestlé - Avanca 

Secos ao ar 
Borras de cevada torrada 

Películas de café 

Borras de café 
Nestlé – Girona, 

Espanha 

A
g

ro
-f

lo
re

st
al

 Nós de madeira CAIMA – Celulose 
do Caima, S.G.P.S., 

S.A Fibras recuperadas Secos ao ar e moídos 

Lamas primárias CELBI – Celulose 
Beira Industrial, S.A 

Secos ao ar 
Resíduos da crivagem da pasta 

Lamas primárias 
SONAE Indústria 

S.A 
Prensadas, moídas e 

secas ao ar 
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2.2 REACÇÕES DE OXIPROPILAÇÃO

 

Como discutido na Introdução, o processo de 

oxipropilação envolve duas etapas

oxipropilação propriamente dita. 

experimental adoptado na realização das reacçõe

 

2.2.1 EQUIPAMENTO
 

As reacções de pré-funcionalização

da PARR (modelo 4842), pressurizado

uma cinta de aquecimento com potência 

e um sistema de refrigeração interna em U com passagem de água 

Figura 14 – Reactor PARR 4842, usado nas reacções de oxipropilação. 
 

2.2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
 

Na Figura 15 apresenta-se o

 
ETAPA DE PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO

reactor com 50 mL de uma solução alcoólica de KOH

predefinido e sob atmosfera de N

etanol foi removido num evaporador rotativo (Büchi B

 
REACÇÃO DE OXIPROPILAÇÃO

novamente no reactor e misturada com um

reaccional foi agitada durante 5 min à temperatura ambiente para permitir a

óxido de propileno. De seguida, 

___________________________________________________________________

DE OXIPROPILAÇÃO 

ntrodução, o processo de valorização de subprodutos

envolve duas etapas: a pré-funcionalização destes subprodutos

oxipropilação propriamente dita. A seguir descreve-se o equipamento e o procedimento 

na realização das reacções, assim como as condições operatórias estudadas.

EQUIPAMENTO 

funcionalização e oxipropilação foram realizadas num reactor em aço 

pressurizado, com 300 mL de capacidade, equipado com um manómetro, 

uecimento com potência de 1000 W, um termopar, um agitador mecânico em hélice 

e um sistema de refrigeração interna em U com passagem de água corrente (Figura 

 

R 4842, usado nas reacções de oxipropilação.  

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

se o esquema da metodologia experimental adoptada.

FUNCIONALIZAÇÃO . 10 g de biomassa seca foram

uma solução alcoólica de KOH, à temperatura ambiente, durante 

atmosfera de N2 a uma pressão fixa. Após a etapa de pré-funcionalizaç

evaporador rotativo (Büchi B-480).  

REACÇÃO DE OXIPROPILAÇÃO . A biomassa pré-activada e seca 

mente no reactor e misturada com um volume definido de óxido de propileno. 

min à temperatura ambiente para permitir a sua impregnação co

 foi ligado o aquecimento a um set point definido

___________________________________________________________________  

subprodutos industriais por 

destes subprodutos e a reacção de 

e o procedimento 

, assim como as condições operatórias estudadas. 

foram realizadas num reactor em aço 

de capacidade, equipado com um manómetro, 

W, um termopar, um agitador mecânico em hélice 

Figura 14). 

esquema da metodologia experimental adoptada. 

ram pré-activados no 

durante um tempo 

funcionalização, o 

activada e seca foi introduzida 

óxido de propileno. A mistura 

impregnação com o 

definido (150 ou 200 ºC). 



___________________________________________________________________ 2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

27 
 

Durante o decorrer da reacção registou-se o aumento da temperatura e da pressão até determinados 

valores máximos, seguindo-se uma diminuição acentuada da pressão (que reflecte o consumo de 

óxido de propileno) até 0 barg ou uma pressão constante, dando-se como concluída a reacção após 

30 min de invariância. Posteriormente, o sistema foi arrefecido com um banho de gelo até à 

temperatura ambiente, de forma a permitir a abertura do reactor após despressurização. Depois de 

finalizada a reacção, obteve-se um líquido viscoso, o poliól, constituído pela biomassa oxipropilada 

(BOP) e pelo homopolímero de óxido de propileno (HPOP), acompanhados do resíduo sólido (RS) 

não convertido ou parcialmente oxipropilado. 

Nos estudos preliminares do efeito da temperatura e da granulometria na reacção de 

oxipropilação e na optimização da etapa de pré-funcionalização, o produto obtido foi disperso em 

diclorometano, para diminuir a viscosidade e facilitar a sua remoção do reactor. De seguida, o 

KOH em excesso foi neutralizado com uma solução de ácido acético glacial (50/50 v/v), sendo 

posteriormente filtrado com um tecido de elevada porosidade para separar o resíduo sólido. Este foi 

lavado com diclorometano e seco na estufa a 105 ± 2 ºC até massa constante para quantificação 

gravimétrica. O filtrado (mistura de BOP com HPOP e diclorometano) foi evaporado em 

evaporador rotativo (Büchi B-480) para remover o diclorometano e outros componentes voláteis 

obtendo-se o poliól sem resíduo para posterior caracterização.  

 

 

Figura 15 – Esquema da metodologia experimental. 
 

 

 

BIOMASSA
seca ao ar

50 mL Sol. KOH / ETANOL

REACTOR

ETAPA DA PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO

BIOMASSA ACTIVADA 
seca

EVAPORAÇÃO DO ETANOL

REACTOR

ÓXIDO DE PROPILENO

REACÇÃO DE OXIPROPILAÇÃO

POLIÓL

DICLOROMETANO

NEUTRALIZAÇÃO

FILTRAÇÃO

RESÍDUO 
SÓLIDO 

(RS)

POLIÓL SEM RESÍDUO 
(BOP + HPOP)

EVAPORAÇÃO DO DICLOROMETANO

Tambiente , P 

T set point , P
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2.2.3 CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS DAS REACÇÕES 

 
Como foi mencionado anteriormente, o objectivo principal desta dissertação é a 

optimização das condições operatórias da etapa de pré-funcionalização do processo de 

oxipropilação. Neste sentido, foram realizados diversos estudos preliminares que permitiram, por 

um lado, avaliar o potencial de conversão dos vários subprodutos industriais em polióis líquidos 

viscosos, e, por outro estudar os efeitos da temperatura e da granulometria da biomassa na reacção 

de oxipropilação. 

 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS BIOMASSAS  

 
Neste estudo foi realizada a oxipropilação do conjunto de biomassas listado na Tabela 5, de 

forma a avaliar o seu potencial como matéria-prima do processo. As condições da etapa de pré-

funcionalização foram as publicadas, como sendo as óptimas, para o pó de cortiça [30]. As 

condições operatórias das duas etapas encontram-se compiladas na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Condições das reacções de oxipropilação dos subprodutos industriais da Tabela 5. 
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ão
 

m (biomassa) seca ao ar g 10 10 5 10 10 10 10 5* 10 10 10* 

KOH / biomassa 
(% m/m a.s) 

10 10 5 10 10 10 10 10 10 

T ambiente (ºC) 21 

P (barg) 30 

t pré-funcionalização (min) 60 

O
xi

p
ro

p
ila

çã
o V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa 
(% m/m a.s) 

60 

T set point (ºC) 150 200 200 150 200 150 200 200 150 200 

*moída 
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ESTUDO PRELIMINAR DO EFEITO DA TEMPERATURA E DA GRA NULOMETRIA NA 

REACÇÃO DE OXIPROPILAÇÃO  

 

Para estudar o efeito da temperatura e da granulometria na reacção de oxipropilação foram 

escolhidas as borras de café com mistura de cereais, devido ao facto de terem originado os 

melhores resultados em termos da percentagem de resíduo sólido, quando comparadas com as 

outras biomassas estudadas. 

Nesta fase foram efectuadas reacções de oxipropilação com borras de café com mistura de 

cereais secas ao ar sem peneirar, designadas por biomassa de referência. Este material foi 

recepcionado com 70 % (m/m) de humidade, sendo posteriormente seco à temperatura ambiente 

durante duas semanas, reduzindo-se o seu valor a 10 % (m/m). A humidade foi medida de acordo 

com a norma ISO 3130-1975. Visto tratar-se de uma amostra muito heterogénea, decidiu-se 

também estudar diferentes granulometrias (< 0,425 mm, 0,425 - 1 mm e > 1 mm) obtidas num 

classificador de peneiros (Fritsch Analyser Ttr 200 V) durante uma hora. As condições de operação 

destas experiências estão compiladas na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Condições das reacções de oxipropilação das borras de café com mistura de cereais. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais Referência 
Granulometria 

< 0,425 mm 0,425 – 1 mm > 1 mm 

C
o

n
di

çõ
es

 o
p

er
at

ó
ria

s
 

P
ré

-f
u

n
ci

on
al

iz
aç

ão Humidade (% m/m) 10,8 

m (biomassa) g.a.s 10 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10,5 10,9 10,7 10,6 10,8 10,7 10,5 10,5 

T ambiente (ºC) 21 20 22 22 22 22 21 22 

P (barg) 30 

t pré-funcionalização (min) 60 

O
xi

p
ro

p
ila

çã
o V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 150 200 150 200 150 200 150 200 

Experiência nº 1. I 2.I 7.I 8.I 5.I 6.I 3.I 4.I 
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OPTIMIZAÇÃO DA ETAPA DE PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO 

 

Após analisar os resultados obtidos nos estudos preliminares anteriores, escolheram-se os 

parâmetros da etapa da pré-funcionalização a optimizar, nomeadamente a granulometria, razão 

mássica KOH / biomassa, pressão e tempo de pré-funcionalização. Neste estudo decidiu-se fixar as 

condições de operação da reacção de oxipropilação propriamente dita (2a etapa) em 20 mL de 

óxido de propileno, 60 % (m/ma.s) OP / biomassa e temperatura pré-estabelecida de 200 ºC. Para 

cumprir os objectivos propostos, realizou-se um planeamento factorial de experiências onde se 

combinam aleatoriamente as variáveis envolvidas nesta etapa de forma a obter informação sobre os 

seus efeitos.  

O planeamento factorial utilizado neste estudo foi do tipo 24, envolvendo quatro factores 

(uma variável qualitativa e três variáveis quantitativas) a dois níveis (um limite superior e um 

limite inferior), definindo-se como resposta do sistema a percentagem de resíduo sólido obtido em 

cada reacção (ver Tabela 8). Com os factores e níveis do sistema definidos, foi construída a matriz 

do planeamento com as combinações aleatórias para a obtenção das respostas, resultando na 

realização de 16 experiências (ver Tabela 9). As condições operatórias detalhadas deste estudo 

podem ser consultadas na Tabela 10. 

 

Tabela 8 – Factores e níveis estudados na etapa de pré-funcionalização. 

Tipo de variáveis 

Factores Níveis 

Resposta (y) 
Designação Parâmetros estudados 

Limite 

inferior 

(-) 

Limite 

superior 

(+) 

Variável 

qualitativa 
G Granulometria (mm) < 0,425 > 1 

% (m/m) de 

resíduo sólido 

(RS) 

  Variável 

quantitativa 

K % (m/m) de KOH 3 10 

TF Tempo de pré-funcionalização (min) 30 60 

P Pressão (barg) 5 30 
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Tabela 9 – Matriz do planeamento factorial do tipo 24. Consultar factores e níveis na Tabela 8. 

Experiência nº Ordem padrão dos tratamentos  
Factores 

G K TF P 

1.II (1) -1 -1 -1 -1 

2.II g +1 -1 -1 -1 

3.II k -1 +1 -1 -1 

4.II gk +1 +1 -1 -1 

5.II tf -1 -1 +1 -1 

6.II gtf +1 -1 +1 -1 

7.II ktf -1 +1 +1 -1 

8.II gktf +1 +1 +1 -1 

9.II p -1 -1 -1 +1 

10.II gp +1 -1 -1 +1 

11.II kp -1 +1 -1 +1 

12.II gkp +1 +1 -1 +1 

13.II tfp -1 -1 +1 +1 

14.II gtfp +1 -1 +1 +1 

15.II ktfp -1 +1 +1 +1 

16.II gktfp +1 +1 +1 +1 

  

Tabela 10 – Condições operatórias do estudo da optimização da etapa de pré-funcionalização da 
reacção de oxipropilação das borras de café com mistura de cereais. 

Biomassa: Borras de café 
com misturas de cereais 

Granulometria 

< 0,425 mm > 1 mm 

C
o

n
di

çõ
es

 o
p

er
at

ó
ria

s
 

P
ré
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u
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ci

on
al

iz
aç

ão 

Humidade  
(% m/m) 

13,7 

m (biomassa) 
g.a.s 

10 

KOH / biomassa  
(% m/m a.s) 

3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 

T ambiente (ºC) 26 27 24 25 27 29 27 26 23 22 23 23 22 25 25 27 

P (barg) 5 30 5 30 

t pré-funcionalização 
(min) 

30 60 30 60 30 60 30 60 

O
xi

p
ro

p
ila

çã
o V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa  
(% m/m a.s) 

60 

T set point (ºC) 200 

Experiência nº 1
. 

II 
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.I
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.I
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1
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2.2.4 ENSAIOS COMPLEMENTARES 
 

Com o objectivo de enriquecer o trabalho apresentado nesta dissertação, foram realizados 

alguns ensaios complementares que permitiram, verificar a importância da separação da etapa de 

pré-funcionalização, avaliar o comportamento do sistema a pressões mais baixas e por último 

estudar a extensão das reacções de oxipropilação. 

 

ESTUDO DO EFEITO DA SEPARAÇÃO DA ETAPA DE PRÉ-FUNCI ONALIZAÇÃO 

 

Estas experiências foram realizadas com o objectivo de averiguar a necessidade de separar 

a etapa de pré-funcionalização da reacção de oxipropilação. Para tal, foram realizadas reacções de 

oxipropilação numa única etapa (pré-funcionalização em simultâneo com a reacção de 

oxipropilação propriamente dita, ou seja, o KOH foi adicionado em simultâneo com o óxido de 

propileno) usando dois níveis de granulometrias das borras de café com mistura de cereais (< 0,425 

mm e > 1 mm). As condições de operação encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Condições operatórias do estudo do efeito da separação da etapa de pré-funcionalização 
nas reacções de oxipropilação das borras de café com mistura de cereais. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais 
Granulometria 

< 0,425 mm > 1 mm 

C
o

n
d

iç
õ

es
 

o
p
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ri
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P
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+

  
O

xi
p

ro
p

ila
çã

o 

Humidade (% m/m) 13,7 

m (biomassa) g.a.s 10 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10 

V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Experiência nº 1.III 2.III 

 

 

ESTUDO DA PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA  

 

Com base nos resultados obtidos na optimização da etapa de pré-funcionalização, decidiu-

se estudar as condições da etapa de pré-funcionalização à pressão atmosférica, como descrito na 

Tabela 12, usando as borras de café com mistura de cereais a dois níveis de granulometria (< 0,425 

mm e > 1 mm).  
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Tabela 12 – Condições operatórias do estudo da etapa de pré-funcionalização à pressão atmosférica. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais 
Granulometria 

< 0,425 mm > 1 mm 

C
o

n
d

iç
õ

es
 o

p
er

at
ór

ia
s

 

Pré-funcionalização 

Humidade (% m/m) 8 10,4 

m (biomassa) g.a.s 10 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10 

T ambiente (ºC) 18 
P (barg) 0 

t pré-funcionalização (min) 30 

Oxipropilação 

V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Experiência nº 19.II 17.II 

 

 

ESTUDO DA OXIPROPILAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Este ensaio foi realizado com o intuito de verificar a extensão das reacções de 

oxipropilação. Os resíduos obtidos no estudo da optimização da etapa de pré-funcionalização para 

o nível baixo de granulometria da biomassa (< 0,425 mm), experiências nos 1.II a 15.II,  foram 

misturados (obtendo-se 10,156 g) e novamente oxipropilados nas melhores condições operatórias 

resultante dos estudos anteriores, como apresentado na Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Condições operatórias da oxipropilação dos resíduos sólidos. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais 
Granulometria 
< 0,425 mm 

C
o

n
d

iç
õ

es
 o

p
er

at
ór

ia
s 

Pré-funcionalização 

m (biomassa) secas ao ar g 10,156 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 3 

T ambiente (ºC) 20 

P (barg) 5 

t pré-funcionalização (min) 30 

Oxipropilação 
V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 
T set point (ºC) 200 

Experiência nº 18.II 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
A Tabela 14 apresenta sumariamente as técnicas utilizadas na caracterização dos diferentes 

materiais em estudo (biomassa, polióis, resíduos sólidos (RS), polióis sem resíduo (PSR), biomassa 

oxipropilada (BOP) e homopolímero (HPOP)).  

Para caracterizar as borras de café com mistura de cereais secas ao ar, estas foram moídas 

num moinho de martelo (DIETZ) com o crivo 1.0 e posteriormente peneiradas (Fritsch Analyser 

Ttr 200 V), recolhendo-se a fracção com granulometria < 0,425 mm. Os procedimentos 

experimentais envolvidos na caracterização química e estrutural foram, na sua maioria, adaptados 

dos procedimentos utilizados para a análise e caracterização química de madeiras.  

Os polióis obtidos do estudo da optimização correspondente as borras de café com mistura 

de cereais com granulometria < 0,425 mm foram caracterizados química e estruturalmente por 

apresentarem um menor teor em resíduos.  

 

Tabela 14 – Caracterização dos materiais. 

MATERIAIS Técnicas de caracterização 

BORRAS DE CAFÉ COM 
MISTURA DE CEREAIS 

Teor de humidade segundo a norma ISO 3130-1975 
FTIR 
RMN 13C do estado sólido 
Cinzas 
Extractáveis 
Análise elementar 
Análise termogravimétrica (TGA) 

RESÍDUO SÓLIDO (RS) FTIR 

POLIÓL % Resíduo 

POLIÓL SEM RESÍDUO 
(PSR) 

% Homopolímero 
Índice de OH 
Viscosidade 
FTIR-ATR 
RMN 1H (em CD2Cl2) 
Massa molecular média em massa e em número por cromatografia de 
permeação em gel (GPC) 
Temperatura de transição vítrea (Tg; por calorimetria diferencial de 
varrimento - DSC) e análise mecânica-dinâmica - DMA) 

BIOMASSA OXIPROPILADA 
(BOP) 

FTIR-ATR 
RMN 1H (em CD2Cl2) 
Massa molecular média em massa e em número por cromatografia de 
permeação em gel (GPC) 
Temperatura de transição vítrea (Tg; por calorimetria diferencial de 
varrimento - DSC) e análise mecânica-dinâmica - DMA) 

HOMOPOLÍMERO 
(HPOP) 

FTIR-ATR 
RMN 1H (em CD2Cl2) 
Massa molecular média em massa e em número por cromatografia de 
permeação em gel (GPC) 
Temperatura de transição vítrea (Tg; por calorimetria diferencial de 
varrimento - DSC) e análise mecânica-dinâmica - DMA) 
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Cinzas 

A percentagem de cinzas (fracção inorgânica) foi determinada gravimetricamente, seguindo a 

norma Tappi T 211 om-93, por calcinação de um grama de amostra numa mufla, a uma 

temperatura de 525 ± 25 ºC durante 16 horas (até se verificar que toda a amostra apresentava uma 

tonalidade cinza com ausência de partículas pretas).  

 

Extractáveis 

Efectuou-se a quantificação sequencial de extractáveis em diclorometano/etanol/água. As 

extracções foram realizadas durante 6 horas, com aproximadamente 9 g de amostra seca em 

Soxhlet e 300 mL de solvente. Entre cada extracção o solvente foi removido num evaporador 

rotativo (Büchi B-480) e o extracto seco em corrente de azoto (o extracto em água foi liofilizado), 

procedendo-se depois à quantificação gravimétrica dos mesmos. Esta análise permitiu obter, 

simultaneamente, borras de café com mistura de cereais livres de extractáveis para serem utilizadas 

em análises químicas posteriores. 

 

Análise Elementar 

A análise elementar de C, H, N e S da biomassa foi realizada com um analisador de elementos 

orgânicos (Flash 2000) da Thermo Scientific. Estas análises foram realizadas no RAIZ – Instituto 

de Investigação da Floresta e Papel, grupo Portucel Soporcel. 

 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR   

A biomassa e os resíduos sólidos obtidos foram analisados por FTIR usando pastilhas de KBr num 

espectrómetro Bruker Tensor 27 com Transformada de Fourier. Os PSRs e as diferentes fracções 

(BOP e HPOP) foram analisados com o mesmo equipamento de FTIR mas equipado com a célula 

Golden Gate ATR. Os espectros foram obtidos no modo de transmitância, com uma resolução de 4 

cm-1 e 64 scans/min. 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear – RMN 1H  e 13C do estado sólido 

Os espectros de RMN 1H dos polióis (PSR) e fracções (BOP e HPOP) dissolvidos em 

diclorometano deuterado (CD2Cl2) usando tetrametilsilano (TMS) como padrão interno foram 

adquiridos num espectrómetro de RMN Bruker Avance 300, equipado com uma sonda QNP e 

operando na frequência de 300 MHz.  

O espectro de RMN 13C do estado sólido da biomassa foi adquirido num espectrómetro de RMN 

Bruker Avance 400 equipado com uma sonda CP/MAS, operando na frequência de carbono de 75 

MHz. 
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Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica da biomassa foi efectuada num analisador SETSYS EVOLUTION 

1750 (SETARAM). Cerca de 10 mg de amostra foram colocados num cadinho de alumina e os 

ensaios foram realizados a uma velocidade de aquecimento de 10 ºC/min, da temperatura ambiente 

até 800 ºC, sob atmosfera de N2 com um fluxo de 200 mL/min. 

 

Determinação do Teor de Homopolímero (HPOP) 

Para determinar o teor de HPOP presente, o poliól sem resíduo (PSR) foi extraído com n-hexano, 

utilizando aproximadamente 1 a 2 g de amostra, em Soxhlet com 300 mL de solvente durante 6 

horas. O solvente foi removido num evaporador rotativo (Büchi B-480), seguido de secagem por 

corrente de N2 até massa constante para quantificação gravimétrica. Simultaneamente, a fracção 

insolúvel em n-hexano foi retirada do cartucho, dissolvida em diclorometano, e posteriormente 

evaporada num evaporador rotativo (Büchi B-480) e seca numa corrente de azoto para posterior 

análise. 

 

Determinação do Índice de OH (IOH) 

O índice de hidroxilo é um parâmetro muito importante na caracterização de polióis usados na 

síntese de espumas de poliuretanos [10]. Por definição, este parâmetro é a massa de KOH 

necessária para neutralizar o ácido ftálico consumido por 1 g de poliól contendo uma ou mais 

funções álcool, sendo calculado a partir da (Eq. 5). 

 

Índice de hidroxilo 
( )

PSR

KOHPSRBRANCO

m

MCVV ××−
=  

 (Eq. 5) 
onde: 

VBRANCO – Volume de NaOH gasto na titulação do branco, em mL; 

VPSR – Volume de NaOH gasto na titulação do poliól sem resíduo (PSR), em mL; 

C – Concentração da solução de NaOH, em mol/L; 

mPSR – Massa de poliól sem resíduo (PSR), em g; 

MKOH – massa molecular do KOH, em g/mol. 

 

 Os ensaios foram realizados de acordo com a norma ASTM D 2849-69 (Método B), com 

algumas alterações. Aproximadamente 0,5 g de PSR e o ensaio em branco (sem PSR) foram 

refluxados a 100 ºC durante 15 min em 25 mL de uma solução de anidrido ftálico com piridina e N-

metilimidazol. Esta solução foi preparada no dia anterior misturando 32 g de anidrido ftálico, 800 

mL de piridina seca e 6 mL de N-metilimidazolo. Após o período de refluxo, o copo foi deixado a 
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arrefecer até à temperatura ambiente antes de adicionar 50 mL de piridina seca, 10 mL de água e 

algumas gotas de uma solução de fenoftaleína em piridina seca (10 g/L). A mistura foi titulada com 

uma solução de NaOH 0,5 M previamente aferida. Para cada amostra foram realizadas três 

titulações sucessivas. 

 

Determinação da Viscosidade (ηηηη) do PSR 

A viscosidade do PSR foi medida de acordo com a norma ASTM D4878 (Método A) com um 

viscosímetro Visco Star R, através da determinação da força de torção necessária para superar a 

resistência viscosa da rotação. O veio mergulhado no fluido à temperatura controlada de 25,0 ± 0,1 

ºC roda a velocidade constante. Em todas as medições foi utilizado um spindle TR11 e uma 

velocidade de 12 rpm. O valor obtido no viscosímetro é a medida directa da viscosidade do fluido 

em mPa.s (cP), calculada a partir da força de torção, características do veio e a velocidade. Antes 

de cada medição deixou-se a amostra dentro do cilindro envolvido numa camisa com controlo de 

temperatura, durante 10 min, para garantir que no momento da medição da viscosidade se 

encontrava a 25 ºC. Uma vez que a amostra é um material polimérico viscoso poderá apresentar um 

comportamento não Newtoniano e tixotrópico. Assim, para se ter uma metodologia igual para todas 

as amostras, finalizaram-se as medições após 1 hora, verificando-se a estabilidade da leitura. 

 

Massa Molecular Média por Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

As massas moleculares médias em massa e em número dos polióis (PSR) e respectivas fracções 

(BOP e HPOP) foram determinados por GPC. A análise foi realizada em duas colunas PLgel de 5 

µm Mixed-D acopladas ao equipamento modelo PL-GPC110 (Polymer Laboratories) equipado 

com um detector de Light scattering IR-PD2020. Foi utilizada N,N-Dimetilacetamida (DMA) 

como fase móvel, com um caudal de 0,9 mL/min. Foi injectado um volume de 100 µL de amostra 

com 4 a 5 mg em 0,6 mL de DMA, com tempo de corrida de 30 min a 1 Hz e temperatura de 

injecção de 70 ºC. A coluna analítica foi calibrada com padrões de poliestireno no intervalo de 

massas de 1700 a 7000 Da e 2960 a 20650 Da.  

 

Análises Térmicas na Determinação da Tg 

As temperaturas de transição vítrea (Tg) foram determinadas usando duas técnicas: a calorimetria 

diferencial de varrimento (DSC) e a análise mecânica-dinâmica (DMA). Por DSC foi utilizado um 

calorímetro diferencial de varrimento de compensação de potência Diamond DSC (Perkin Elmer). 

Cerca de 5 a 10 mg de amostra foram colocadas em cápsulas de alumínio fechadas hermeticamente 

(pressão interna de 3 bar). Os ensaios foram realizados a uma velocidade de varrimento de 20 ºC / 

min de -95 ºC a 30 ºC, com corrente de N2 a 40 mL / min. A calibração deste equipamento foi 
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efectuada com os padrões de In e Pb. No caso do DMA foi utilizado um analisador mecânico 

dinâmico Tritec 2000 (Triton Technology). A amostra, colocada num invólucro de aço (‘material 

pocket’), foi sujeita a uma deformação mecânica de flexão num ponto de entre -150 ºC e a 

temperatura ambiente, a uma velocidade de varrimento de 2 ºC / min, a uma frequência de 1 Hz 

com uma amplitude de deformação de 20 µm e um vão livre de 10 mm. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados discutidos nesta dissertação foram divididos em seis secções. Na secção 3.1 

apresentam-se os obtidos na avaliação preliminar das reacções de oxipropilação das biomassas. 

Com base nesses resultados foram escolhidas as borras de café com mistura de cereais como 

matéria-prima, apresentando-se a sua caracterização química e estrutural na secção 3.2. Os 

resultados do estudo preliminar do efeito da temperatura e da granulometria na reacção de 

oxipropilação apresentam-se na secção 3.3. Por fim, os referentes ao estudo da optimização da 

etapa de pré-funcionalização, ensaios complementares e caracterização dos polióis são 

apresentados nas secções 3.4, 3.5 e 3.6, respectivamente. 

 

3.1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS BIOMASSAS 
 

 As reacções de oxipropilação do conjunto de biomassas estudadas originaram polióis 

líquidos viscosos com teores de RS variáveis, dependendo do tipo de biomassa e da temperatura da 

reacção. Relativamente aos perfis de temperatura e pressão observados durante as reacções de 

oxipropilação, as biomassas provenientes da indústria agro-alimentar atingiram pressões finais 

mais baixas (2,5 a 3,5 barg) do que as provenientes da indústria agro-florestal (0 a 10,5 barg), como 

apresentado na Tabela 15. A variação significativa de pressões finais registadas nas biomassas 

provenientes das actividades agro-florestais poderá estar relacionada com a sua composição 

química (compostos voláteis), a sua granulometria (que afecta a difusão dos reagentes) e as 

condições operatórias das reacções de oxipropilação (temperatura da reacção).  

 

Tabela 15 – Registo dos parâmetros envolvidos na reacção de oxipropilação dos subprodutos 
industriais. 
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O
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 T máx. (ºC) 164 231 218 206 249 213 150 200 172 227 222 155 231 

P máx. 
(barg) 

10,5 7 9 9 9 10,5 9,5 10,5 9,5 10 9 8 9 

P final 
(barg) 

2,5 3,5 3,5 3 2,5 5,5 5,5 10,5 2 7 7 0 0 

t reacção total 
(min) 

84 120 134 120 125 72 133 160 86 121 123 85 86 
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Observando a Figura 16 verifica-se que estas biomassas podem ser consideradas potenciais 

matérias-primas para o processo de oxipropilação para a produção de polióis líquidos, no entanto, 

as condições deverão ser optimizadas para cada biomassa, uma vez que se observou em alguns 

casos, elevados teores de RS.  

 

 BIOMASSA POLIÓL 

Borras de café com 

mistura de cereais 
  

Borras de cevada 

  

Películas de café 

  

Borras de café 

  

Nós de madeira 

  

Fibras recuperadas 

      

Fibra recuperada 

moída 
  

Lamas primárias 

(CELBI) 
  

Resíduos da crivagem 

da pasta 
  

Lamas primárias 

(SONAE) 
      

Figura 16 – Resultados da oxipropilação dos subprodutos industriais estudados. 
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A seguir são apresentados, a título de exemplo, os perfis de temperatura e pressão 

registados ao longo do tempo de reacção correspondentes à oxipropilação das borras de café com 

mistura de cereais e dos resíduos da crivagem da pasta, por serem as biomassas que originaram 

baixo teor de resíduos sólidos em comparação com as restantes. 

 

BORRAS DE CAFÉ COM MISTURA DE CEREAIS (NESTLÉ) 
 

A reacção de oxipropilação desta biomassa foi estudada para dois níveis de temperatura da 

reacção (150 ºC e 200 ºC) sendo que à temperatura de 200 ºC se obtiveram os melhores resultados. 

A Figura 17 mostra os perfis de temperatura e pressão registados ao longo do tempo da reacção de 

oxipropilação, assim como a conversão da biomassa no poliól líquido viscoso. 

 

 

Figura 17 – Temperatura e pressão ao longo do tempo de reacção de oxipropilação das borras de café 
com mistura de cereais (NESTLÉ) (set point = 200 ºC). 

 

 Como se pode observar na Figura 17, foi possível converter as borras de café com mistura 

de cereais em polióis líquidos viscosos por oxipropilação. A temperatura máxima registada foi de 

231 ºC (31 ºC acima do set point, devido à reacção ser fortemente exotérmica) e a pressão máxima 

foi de 7 barg diminuindo até um valor constante de 3,5 barg.  

 

RESÍDUOS DA CRIVAGEM DA PASTA (CELBI) 
 

A reacção de oxipropilação desta biomassa foi estudada à temperatura pré-definida de 200 

ºC. A Figura 18 exibe a evolução da temperatura e da pressão ao longo do tempo da reacção de 

oxipropilação, assim como a conversão da biomassa. 
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Figura 18 – Temperatura e pressão ao longo do tempo de reacção de oxipropilação dos resíduos da 
crivagem da pasta (CELBI) (set point = 200 ºC). 

 

Como se pode observar na Figura 18, foi possível converter os resíduos de crivagem da 

pasta em polióis líquidos viscosos por oxipropilação. A temperatura máxima registada foi de 222 

ºC (22 ºC acima do set point) e a pressão máxima foi de 9,5 barg diminuindo até um valor 

constante de 6 barg. O facto de a pressão final não ter diminuído até a pressão atmosférica, como 

observado nas Figura 17 e Figura 18, poderá indicar a presença de compostos voláteis constituintes 

das biomassas estudadas ou formados durante o processo de oxipropilação. Os resultados 

apresentados na Figura 16 demonstram que as condições aplicadas com base no estudo publicado 

do pó de cortiça, não são as condições óptimas para estas biomassas.  

 Estes ensaios preliminares permitiram avaliar diferentes subprodutos provenientes das 

actividades industriais com mais relevo na economia portuguesa, com vista à sua valorização por 

oxipropilação. Os resultados obtidos confirmaram a sua potencialidade como matérias-primas no 

processo de produção de polióis líquidos por oxipropilação. Com base nestes resultados decidiu-se 

optimizar a etapa de pré-funcionalização da reacção de oxipropilação e para tal, foram escolhidas 

as borras de café com mistura de cereais como matéria-prima, uma vez que, estes subprodutos 

apresentaram bons resultados nos ensaios preliminares e estão disponíveis em grandes quantidades 

permitindo a realização deste estudo.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS BORRAS DE CAFÉ COM MISTURA DE CEREAIS 
 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 
 

A determinação da composição química das borras de café com misturas de cereais foi o 

ponto de partida para um melhor conhecimento da composição química geral da biomassa, sendo 

este estudo imprescindível quando se pretende avaliar alternativas de valorização. Neste caso da 
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valorização desta biomassa por via da oxipropilação, interessa conhecer a sua composição em 

termos de constituintes ricos em grupos OH. Nesse sentido, foram realizadas determinações dos 

teores de cinzas, extractáveis em solventes de diferentes polaridades (diclorometano, etanol e água) 

e análise elementar, para além de análises estruturais por FTIR e RMN 13C do estado sólido. Estas 

análises permitiram obter informação da presença destes compostos na biomassa. A Tabela 16 

resume os resultados da caracterização química sumária e na Tabela 17 apresentam-se os resultados 

da análise elementar. 

 

Tabela 16 – Composição química das borras de café com mistura de cereais a. 

Constituintes Teor (% m/m)b 

Cinzas 1,96 ± 0,03 

Extractáveis 18,69 ± 1,04 

Diclorometano 12,82 ± 0,11 

Etanol 4,38 ± 0,15 

Acetona 1,50 ± 0,14 

a Média de três valores ± desvio padrão; b base seca de biomassa. 
 

Tabela 17 – Análise elementar das borras de café com mistura de cereais a. 
Elementos Teor (% m/m) b 

C 50,24 ± 0,22 

H 6,74 ± 0,05 

N 2,90 ± 0,09 

S 0,14 ± 0,00 

O 35,36 ± 0,99 

a Média de três valores ± desvio padrão; b base seca de biomassa 

 

Como se pode observar na Tabela 16 foi possível caracterizar as borras de café com 

mistura de cereais em termos da sua composição em cinzas (1,96 % m/m) e aproximadamente 19 

% (m/m) em extractáveis, sendo estes valores concordantes com os patentes na literatura 

[32,34,36]. A análise elementar realizada a biomassa indicam a presença de compostos ricos nos 

elementos C, H e O como por exemplo celulose e outros polissacarídeos. Estes resultados foram 

corroborados pela análise estrutural efectuada a biomassa por FTIR e RMN 13C de estado sólido 

apresentados a seguir.  
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3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL  
 

As borras de café com mistura de cereais foram caracterizadas estruturalmente por 

espectroscopia de FTIR e por RMN 13C de estado sólido. Na Figura 19 apresenta-se o espectro de 

FTIR obtido. 

 

 

Figura 19 – Espectro de FTIR das borras de café com mistura de cereais, sendo v a vibração por 
elongação. 

 

Como observado na Figura 19 o espectro de FTIR das borras de café com mistura de 

cereais apresenta um perfil muito semelhante a de um polissacarídeo como a celulose [45] com as 

bandas típicas a cerca de 3700 a 3000 cm-1 normalmente atribuída às vibrações dos grupos OH, a 

2932 cm-1 e 2860 cm-1 correspondentes às vibrações por elongação da ligação C-H (esta banda 

poderá apresentar também o contributo de compostos alifáticos provenientes dos extractáveis) e a 

cerca de 1171 a 1076 cm-1 associadas as vibrações por elongação da ligação C-O-C. 

Adicionalmente observa-se também uma banda a cerca de 1720 cm-1 tipicamente atribuída a 

vibração do grupo C=O de ésteres como triglicerídeo e ésteres de esteróis que são extractáveis 

comuns da biomassa vegetal, e por último a banda a 1668 cm-1 associada à água absorvida 

(humidade residual da biomassa). 

Estas observações foram confirmadas pelo espectro de RMN 13C de estado sólido (Figura 

20), que exibem sinais de ressonância característicos dos carbonos da celulose e outros 

polissacarídeos na região dos δc 50 a 100 ppm, confirmando a presença de grupos OH. No intervalo 

do espectro de δc 0 a 50 ppm surgem os sinais de ressonância característicos dos carbonos em 

grupos alifáticos presente, por exemplo, nos extractáveis. Os sinais de ressonância característicos 
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dos carbonos da lenhina no intervalo de δc 100 a 150 ppm, assim como o sinal de ressonância no 

intervalo de δc 150 a 200 ppm característico dos carbonos nos grupos COOH e C=O tipicamente 

associados aos extractáveis e a lenhina [46,47], foram também observados.  

 

 
Figura 20 – Espectro de RMN 13C de estado sólido das borras de café com mistura de cereais secas ao 

ar. 
 

3.2.3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA  
 

A decomposição térmica das borras de café com mistura de cereais foi determinada por 

análise termogravimétrica (TGA) em atmosfera de azoto. Estas análises foram realizadas com o 

intuito de conhecer a temperatura de degradação da biomassa de forma a ter uma indicação da 

temperatura máxima de operação na reacção de oxipropilação. Na Figura 21 apresenta-se o 

termograma da TGA, representado pela curva da perda de massa das borras de café com mistura de 

cereais num intervalo de temperatura que vai até os 800 ºC. Neste termograma observa-se que as 

borras de café com mistura de cereais são estáveis, do ponto de vista térmico, abaixo dos 250 ºC, 

sendo que a perda de massa observada até os 100 ºC está associada à evaporação da água presente 

na amostra (aproximadamente 10 % m/m). A degradação da amostra inicia-se por volta dos 250 ºC 

registando-se a temperatura de degradação máxima por volta dos 500 ºC. Nesse intervalo de 

temperaturas foram perdidos cerca de 40 % (m/m) da massa.  
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Figura 21 – Termograma das borras de café com mistura de cereais com aproximadamente 9 % (m/m) 
de humidade. 

 

A caracterização das borras de café com mistura de cereais permitiu concluir que esta 

biomassa é um material lenhocelulósico confirmando-se a presença de compostos contendo grupos 

OH o que viabiliza a valorização deste subproduto por via da oxipropilação. A análise 

termogravimétrica (TGA) permitiu conhecer a temperatura a qual as borras de café com mistura de 

cereais se degradam (> 250 ºC). 

 

3.3 ESTUDO PRELIMINAR DO EFEITO DA TEMPERATURA E DA 
GRANULOMETRIA NA REACÇÃO DE OXIPROPILAÇÃO  

 

Com base nos resultados obtidos nas secções 3.1 e 3.2, correspondentes às borras de café 

com mistura de cereais, decidiu-se estudar o efeito da temperatura e da granulometria na reacção de 

oxipropilação. Este estudo permitiu avaliar o impacto destes dois parâmetros no teor dos resíduos 

sólidos, de forma a encontrar as condições de operação adequadas para a optimização da etapa de 

pré-funcionalização. Nesse sentido, realizaram-se reacções de oxipropilação da biomassa de 

referência (sem peneirar) e a três granulometrias diferentes (< 0,425 mm, 0,425 e 1 mm e > 1 mm), 

testando dois níveis de temperatura (150 e 200 ºC). Visto tratar-se de uma biomassa heterogénea, 

foram realizadas determinações de humidade, densidade e percentagem representativa de cada 

granulometria relativamente as borras de referência. Como indicado na Figura 22 a biomassa 

referência é composta maioritariamente por aglomerados com dimensão superior a 1mm e uma 

pequena percentagem com granulometria inferior a 0,425 mm.   
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Figura 22 – Amostras das borras de café com misturas de cereais secas ao ar, antes e após moagem 
com as respectivas fracções recolhidas. 

 
Na Tabela 18 apresentam-se sumariados os resultados dos teores de resíduos após a 

reacção de oxipropilação da biomassa a diferentes granulometrias e a dois níveis de temperatura.

5 Kg de amostra 
Secas ao ar em 15 dias 

<0,425mm 

7,1 % 
Densidade = 0,1722 (g / mL) 

0,425 – 1mm > 1mm 

20,7 % 
Densidade = 0,1482 (g / mL) 

71 % 
Densidade = 0,1326 (g / mL) 

AMOSTRA REFERÊNCIA 

Amostra seca ao ar 

Humidade = 13, 7 % (m/m) 

AMOSTRA DA FÁBRICA 

Amostra tal qual 

Humidade = 73 % (m/m) 
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Tabela 18 – Condições de operação e resultados obtidos do estudo preliminar do efeito da temperatura e da granulometria na reacção de 
oxipropilação das borras de café com mistura de cereais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais Referência 
Granulometria 

< 0,425 mm 0,425 mm – 1 mm > 1 mm 

Condições operatórias 

Pré-funcionalização 

Humidade (% m/m) 10,8 

m (biomassa) g.a.s 10 10 10 10 10 10 10 10 

m (biomassa) seca ao ar g 11,213 11,214 11,213 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 

m (KOH / 50 mL Etanol) g 1,052 1,087 1,073 1,057 1,083 1,068 1,052 1,047 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10,5 10,9 10,7 10,6 10,8 10,7 10,5 10,5 

T ambiente (ºC) 21 20 22 22 22 22 21 22 

P (barg) 30 

t pré-funcionalização (min) 60 

Oxipropilação 

V (OP) (mL) 20 

OP/biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 150 200 150 200 150 200 150 200 

Observações 

T máx. (ºC) 176 220 170 213 183 209 169 211 

P máx. (barg) 10 11 10,5 12 9 11 10,5 9,5 

P final (barg) 0,5 1 1 3 1 3 0,5 3 

t reacção total (min) 58,4 55,9 58,6 53,1 62,1 72,3 55,0 58,6 

Experiência nº 1. I 2.I 7.I 8.I 5.I 6.I 3.I 4.I 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 39,1 25,9 29,1 14,7 32,3 18,7 49,6 25,8 
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Analisando os resultados apresentados na Figura 23 verifica-se que, para cada uma das 

granulometrias estudadas, os teores de RS são inferiores à temperatura pré-definida de 200 ºC (15 a 

26 % m/m) em comparação com os obtidos a 150 ºC (30 a 50 % m/m). Estes resultados eram 

esperados, uma vez que, o aumento da temperatura promove um aumento exponencial da constante 

cinética da reacção de oxipropilação favorecendo a conversão da biomassa em poliól líquido. Para 

além da temperatura, a granulometria da biomassa joga um papel importante na reacção, quanto 

menor for a granulometria da biomassa maior a acessibilidade do óxido de propileno, o que 

promove um aumento da conversão da biomassa em poliól. 

 

 

Figura 23 – Efeito da temperatura e da granulometria na percentagem de RS resultante da reacção de 
oxipropilação das borras de café com misturas de cereais (experiências nos 1.I, 3.I, 5.I e 
7.I para 150 ºC e nos 2.I, 4.I, 6.I e 8.I para 200 ºC). 

 

 

   A título de exemplo, na Figura 24 mostram-se os perfis de temperatura e pressão 

registados ao longo do tempo de reacção, assim como a biomassa estudada e respectivo teor de RS, 

correspondentes ao melhor e pior resultados obtidos.  
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Figura 24 – Perfis de temperatura e pressão da reacção de oxipropilação das borras de café com 
misturas de cereais. 

  

Em geral, este estudo permitiu concluir que a granulometria é um parâmetro importante na 

reacção de oxipropilação da biomassa e o aumento da temperatura favorece a conversão da 

biomassa em poliól líquido viscoso.  

Após a análise dos resultados obtidos nestes estudos preliminares, decidiu-se optimizar as 

condições da etapa de pré-funcionalização fixando as condições da reacção de oxipropilação 

propriamente dita (2ª etapa) em 20 mL de OP e a temperatura da reacção em 200 ºC, por ser a 

temperatura a qual se obtiveram os melhores resultados em termos de baixos teores de resíduos. Os 

parâmetros envolvidos na etapa de pré-funcionalização foram estudados seguindo um planeamento 

factorial de experiências. 
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3.4 OPTIMIZAÇÃO DA ETAPA DE PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO 
 

Como descrito na secção 2.2.3, para optimizar a etapa da pré-funcionalização foi elaborado 

um planeamento experimental (factorial 24) envolvendo 16 experiências por combinação aleatória 

de todas as variáveis em estudo (ver Tabela 9). As condições de operação e os resultados destas 

experiências podem ser consultados nas Tabela 19 e Tabela 20, correspondentes as granulometrias 

< 0,425 mm e > 1 mm respectivamente.  

Analisando os resultados obtidos para o nível baixo de granulometria (< 0,425 mm) 

apresentados na Figura 25, observa-se que relativamente ao parâmetro tempo de pré-

funcionalização a conversão da biomassa é favorecida para tempos longos originando uma 

diminuição do teor de RS. Este efeito é mais significativo para pressões mais baixas, 

independentemente da razão mássica de KOH; o aumento da pressão nesta etapa, 

independentemente da razão mássica de KOH usada, desfavorece a conversão da biomassa, devido 

provavelmente a compactação das partículas o que dificulta a penetração dos reagentes de 

activação o que por sua vez faz aumentar o teor de RS. Este efeito é atenuado para tempos de pré-

funcionalização mais longos; e no que diz respeito a razão mássica de KOH, este parâmetro não 

parece influenciar significativamente o teor de RS obtido quando se altera do nível baixo para o 

nível elevado, observando-se pequenas diferenças para pressões mais baixas e tempos mais curtos 

de pré-funcionalização. Nestas condições foi possível obter baixos teores de RS apenas com 3 % 

(m/m) de KOH, o que poderá indicar que para os níveis de razão mássica de KOH estudados este 

se encontram em excesso no processo. 

Granulometria < 0,425 mm 

 
Figura 25 – Efeito da % KOH, pressão e tempo de pré-funcionalização no RS da oxipropilação da 

biomassa com granulometria < 0,425 mm (experiências nos 1.II, 3.II, 9.II e 11.II para 30 
min e nos 5.II, 7.II, 13.II e 15.II para 60 min). 
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Relativamente aos resultados obtidos para o nível elevado de granulometria (> 1 mm) 

apresentados na Figura 26, observa-se que o aumento do tempo de pré-funcionalização favorece a 

conversão da biomassa apenas para a pressão baixa, independentemente da razão mássica de KOH; 

a diminuição da pressão na etapa de pré-funcionalização favorece a conversão da biomassa para 

tempo de pré-funcionalização elevado resultando na diminuição do teor de RS, no entanto para 

tempo de pré-funcionalização baixo parece penalizar a conversão. Por último, o aumento da razão 

mássica de KOH apenas tem um efeito significativo no teor de RS para pressões elevadas. Mais 

uma vez, observa-se que foi possível obter teores baixos de RS usando 3 % (m/m) de KOH. 

 

Granulometria > 1mm 

 
Figura 26 – Efeito da % KOH, pressão e tempo de pré-funcionalização no RS da oxipropilação da 

biomassa com granulometria > 1 mm (experiências nos 2.II, 4.II, 10.II e 12.II para 30 min 
e nos 6.II, 8.II, 14.II e 16.II para 60 min). 
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Tabela 19 – Condições de operação e resultados obtidos no estudo da optimização da etapa de pré-funcionalização da reacção de oxipropilação das 
borras de café com mistura de cereais com granulometria < 0,425 mm. 

 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais Granulometria < 0,425 mm 

C
o

n
d

iç
õ

e
s 

o
p

er
at

ór
ia

s
 

P
ré

-f
u

n
ci

on
al

iz
aç

ão 

Humidade (% m/m) 13,7 

m (biomassa) g.a.s 10 

m (biomassa) seca ao ar g 11,602 11,593 11,591 11,598 11,599 11,593 11,599 11,598 

m (KOH / 50 mL Etanol) g 0,313 1,081 0,311 1,041 0,311 1,033 0,320 1,021 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 3,1 10,8 3,1 10,4 3,1 10,33 3,2 10,2 

T ambiente (ºC) 26 27 24 25 27 29 27 26 

P (barg) 5 30 

t pré-funcionalização (min) 30 60 30 60 

Oxipropilação 

V (OP) (mL) 20 

OP/biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Observações 

T máx. (ºC) 214 209 200 212 208 210 210 209 

P máx. (barg) 13,0 14,5 15,5 11,0 12,0 10,0 12,0 12,0 

P final (barg) 4,0 5,0 8,5 3,5 5,5 4,0 4,0 4,0 

t reacção total (min) 51,3 58,73 96,23 57,42 60,28 50,57 60,22 58,45 

Experiência nº 1.II 3.II 5.II 7.II 9.II 11.II 13.II 15.II 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 11,1 15,5 12,4 13,6 20,1 20,1 15,2 14,8 
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Tabela 20 – Condições de operação e resultados obtidos no estudo da optimização da etapa de pré-funcionalização da reacção de oxipropilação das 
borras de café com mistura de cereais com granulometria > 1 mm. 

 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais Granulometria > 1 mm 
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d
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Humidade (% m/m) 13,7 

m (biomassa) g.a.s 10 

m (biomassa) seca ao ar g.t.q 11,605 11,604 11,604 11,592 11,590 11,592 11,592 11,599 

m (KOH / 50 mL Etanol) g 0,310 1,003 0,297 1,020 0,320 1,069 0,316 1,043 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 3,1 10,0 3,0 10,2 3,2 10,7 3,1 10,4 

T ambiente (ºC) 23 22 23 23 22 25 25 27 

P (barg) 5 30 

t pré-funcionalização (min) 30 60 30 60 

Oxipropilação 

V (OP) (mL) 20 

OP/biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Observações 

T máx. (ºC) 207 227 211 212 211 206 212 226 

P máx. (barg) 8,5 11 9,5 10 10,5 11,5 9 10,5 

P final (barg) 5 2,5 3,5 3 4 6 4 2,5 

t reacção total (min) 90,4 57,9 74,1 52,2 66 56,5 76,0 52,1 

Experiência nº 2.II 4.II 6.II 8.II 10.II 12.II 14.II 16.II 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 25,6 26,6 19,3 21,4 16,1 25,1 20,3 25,9 
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As análises destes resultados revelaram a existência de interacções entre as diferentes 

variáveis, tornando difícil a sua interpretação. Para contornar esta dificuldade efectuou-se, com 

base na matriz dos resultados obtidos do planeamento factorial 24 (ver Tabela 21), uma análise de 

variância com o algoritmo de YATES. Esta técnica permite conhecer o efeito dos factores na etapa 

de pré-funcionalização, identificar as interacções existentes e propor um modelo de regressão 

matemática dos dados experimentais. 

 

Tabela 21 – Teor de resíduo sólido obtido como resposta para cada condição experimental do 
planeamento factorial desenhado. Consultar factores e níveis na Tabela 8. 

Experiência nº 
Ordem padrão dos 

tratamentos 

Factores Teor de RS 

(y)*  G K TR P 

1.II (1) -1 -1 -1 -1 11,1 

2.II g +1 -1 -1 -1 25,6 

3.II k -1 +1 -1 -1 15,5 

4.II gk +1 +1 -1 -1 26,6 

5.II tf -1 -1 +1 -1 12,4 

6.II gtf +1 -1 +1 -1 19,3 

7.II ktf -1 +1 +1 -1 13,6 

8.II gktf +1 +1 +1 -1 21,4 

9.II p -1 -1 -1 +1 20,1 

10.II gp +1 -1 -1 +1 16,4 

11.II kp -1 +1 -1 +1 20,1 

12.II gkp +1 +1 -1 +1 25,1 

13.II tfp -1 -1 +1 +1 15,2 

14.II gtfp +1 -1 +1 +1 20,3 

15.II ktfp -1 +1 +1 +1 14,8 

16.II gktfp +1 +1 +1 +1 25,9 

*Não foram realizadas réplicas. 

 

Obtidas as respostas do sistema foram analisadas estatisticamente as significâncias dos 

efeitos das variáveis e das possíveis interacções recorrendo ao algoritmo de YATES (Tabela 22) e 

efectuando um ANOVA (Tabela 23).  
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Tabela 22 – Análise de variância - algoritmo de YATES do planeamento factorial 24. 
Experiência 

nº 

Ordem padrão 

dos tratamentos 

Teor de RS 

(y) 
(1) (2) (3) (4) Efeitos 

Soma de 

quadrados (SS) 

1.II (1) 11,1 36,7 78,8 145,5 303,4 18,963 5753,223 

2.II g 25,6 42,1 66,7 157,9 57,8 7,225 208,803 

3.II k 15,5 31,7 81,7 40,3 22,6 2,825 31,923 

4.II gk 26,6 35 76,2 17,5 12,2 1,525 9,303 

5.II tf 12,4 36,5 25,6 8,7 -17,6 -2,200 19,360 

6.II gtf 19,3 45,2 14,7 13,9 4 0,500 1,000 

7.II ktf 13,6 35,5 1,3 -2,5 -5,6 -0,700 1,960 

8.II gktf 21,4 40,7 16,2 14,7 1,6 0,200 0,160 

9.II p 20,1 14,5 5,4 -12,1 12,4 1,550 9,610 

10.II gp 16,4 11,1 3,3 -5,5 -22,8 -2,850 32,490 

11.II kp 20,1 6,9 8,7 -10,9 5,2 0,650 1,690 

12.II gkp 25,1 7,8 5,2 14,9 17,2 2,150 18,490 

13.II tfp 15,2 -3,7 -3,4 -2,1 6,6 0,825 2,723 

14.II gtfp 20,3 5 0,9 -3,5 25,8 3,225 41,603 

15.II ktfp 14,8 5,1 8,7 4,3 -1,4 -0,175 0,123 

16.II gktfp 25,9 11,1 6 -2,7 -7 -0,875 3,063 

 

A partir da Tabela 22 calcularam-se: 

• A soma dos quadrados totais (SST = 382,298); 

• O factor de correcção (CF = 5753,223); 

• A média global dos efeitos (β0 = 18,963). 

 

Tabela 23 – Análise de variância (ANOVA). 
Origem da 

variação 

Soma dos 

quadrados (SS) 

Graus de liberdade 

(g.l) 

Quadrados médios 

(MS) 
F0 

SS/SST 

(%) 

g 208,803 1 208,803 34,037 54,62 

82 
gtfp 41,603 1 41,603 6,782 10,88 
gp 32,490 1 32,490 5,296 8,50 
k 31,923 1 31,923 5,204 8,35 
tf 19,360 1 

Ftabelado (0,05;1,11) = 4,84 

 

Como F0 > Ftabelado, rejeita-se a hipótese nula H0 
(MSB = MSW), então existem diferenças entre 
tratamentos (MSB > MSW). 

gkp 18,490 1 
p 9,610 1 
gk 9,303 1 

gktfp 3,063 1 
tfp 2,723 1 
ktf 1,960 1 
kp 1,690 1 
gtf 1,000 1 
gktf 0,160 1 
ktfp 0,123 1 

SS ERRO 67,480 11 6,135    
SST 382,298 15     
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 Os resultados apresentados na Tabela 23 indicam que para um intervalo de confiança de 95 

%, o factor granulometria (55 %), a interacção granulometria / tempo de pré-funcionalização / 

pressão (11 %), a interacção granulometria / pressão (9 %) e o factor razão mássica de KOH (8 %) 

influenciam significativamente o teor de resíduos sólidos em comparação com os restantes efeitos e 

interacções, representando no total 82 % de significância. Esta análise permitiu confirmar que a 

granulometria da biomassa é o parâmetro com maior influência na resposta do sistema. 

 Com base nas Tabela 22 e Tabela 23 foi possível determinar o modelo de regressão (Eq.6).  

 

KPGPTRGGestimado YYYYYYYy ×






+××






 −+×××






+×






+=
2

850,2

2

850,2

2

225,3

2

225,7
94,18         (Eq.6) 

 

Para analisar a normalidade dos resíduos (pressupostos da ANOVA) foi elaborado um 

gráfico de valores das respostas estimadas a partir da (Eq.6) versus valores das respostas 

observados em cada experiência (ver Figura 27). 

 

 

Figura 27 – Teste da normalidade dos resíduos. 
  

A Figura 27, confirma o pressuposto da normalidade dos resultados obtidos, traduzido num 

ajuste linear com coeficiente de correlação de 9612,0 . 

A realização deste estudo permitiu conhecer a influência de cada parâmetro da etapa de 

pré-funcionalização no teor de resíduo obtido. No entanto, estes resultados apontam para a 

necessidade de serem realizadas novas experiências avaliando níveis mais baixos de pressão e 

percentagens de KOH, de forma se obter uma visão mais completa das respostas do sistema e 

permitir a optimização desta etapa.  
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3.5 ENSAIOS COMPLEMENTARES  
 

Com base nos resultados e respectivas análises apresentados anteriormente, decidiu-se 

realizar alguns ensaios complementares que permitiram, por um lado, verificar a importância da 

separação da etapa de pré-funcionalização, avaliar o comportamento do sistema a pressões mais 

baixas e por último estudar a extensão das reacções de oxipropilação. 

 

3.5.1 ESTUDO DO EFEITO DA SEPARAÇÃO DA ETAPA DE PRÉ-
FUNCIONALIZAÇÃO  

 

Esta experiência foi realizada com o objectivo de verificar a importância de separar a etapa 

de funcionalização da reacção de oxipropilação propriamente dita. Para tal, foram realizadas 

reacções de oxipropilação com borras de café com mistura de cereais a dois níveis de 

granulometria (< 0,425 mm e > 1 mm) segundo duas abordagens: pré-funcionalização antes da 

oxipropilação (experiências nos 15.II e 16.II, consultar as Tabela 19 e Tabela 20) e a realização das 

duas etapas em simultâneo (experiências nos 1.III e 2.III). Na Tabela 24 apresenta-se sumariada as 

condições de operação e os resultados obtidos correspondentes as experiências nos 1.III e 2.III. 

 
Tabela 24 – Condições operatórias e resultados do estudo do efeito da separação da etapa de pré-

funcionalização nas reacções de oxipropilação das borras de café com mistura de 
cereais. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais 
Granulometria 

< 0,425 mm > 1 mm 

C
o

n
d

iç
õ

es
 o

p
er

at
ór

ia
s

 

P
ré

-f
u

n
ci

on
al

iz
aç

ão
 

  
+

  
O

xi
p

ro
p

ila
çã

o 

Humidade (% m/m) 13,7 

m (biomassa) g.a.s 10 

m (biomassa) secas ao ar g 11,126 11,567 

m (KOH) moída (g) 1,007 1,003 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10 

V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Observações 

T máx. (ºC) 216 228 

P máx. (barg) 10,0 7,5 

P final (barg) 4,0 3,0 

t reacção total (min) 51,1 49,8 
Experiência nº 1.III 2.III 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 45,5 42,7 
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Os resultados apresentados na Figura 28 mostram a importância de efectuar a 

funcionalização antes da reacção de oxipropilação propriamente dita. A entrada da biomassa em 

contacto com a solução etanólica de KOH durante 60 min a 30 barg (pré-funcionalização separada) 

aumenta a eficácia da activação dos grupos OH antes da reacção de oxipropilação propriamente 

dita, permitindo, por um lado, aumentar o rendimento e selectividade da conversão da biomassa em 

poliol líquido (diminuindo o teor de RS em 30 % (m/m) e 17 % (m/m) para as granulometrias < 

0,425 mm e > 1 mm, respectivamente) e, por outro, controlar melhor a temperatura máxima da 

reacção. A temperatura máxima registada para os ensaios a granulometria < 0,425 mm (experiência 

nº 1.III) foi de 216 ºC com a funcionalização simultânea e apenas 209 ºC para as etapas separadas 

(experiência nº 15.II). Para os ensaios a granulometria  > 1 mm foram de 228 ºC e 226 ºC para as 

etapas em simultâneo (experiência nº 2.III) e separadas (experiência nº 16.II), respectivamente. 

 

 

Figura 28 – Teor de resíduos sólidos obtidos pelas duas metodologias de oxipropilação das borras de 
café com misturas de cereais (experiências nº 1.III e 2.III para a funcionalização 
simultânea e nº 15.II e 16.II para a pré-funcionalização separada). 

  

3.5.2 ESTUDO DA ETAPA DE PRÉ-FUNCIONALIZAÇÃO À PRESSÃO 
ATMOSFÉRICA 

 

Estas experiências tiveram como objectivo avaliar a resposta do sistema a um nível mais 

baixo de pressão na etapa de pré-funcionalização da biomassa usando dois níveis de granulometrias 

(< 0,425 mm e > 1 mm). As condições de operação e os resultados destas experiências apresentam-

se na Tabela 25.  
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Tabela 25 – Condições operatórias e resultados do estudo da etapa de pré-funcionalização à pressão 
atmosférica. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais 
Granulometria 

< 0,425 mm > 1 mm 
C

o
n

d
iç

õ
es

 o
p

er
at

ór
ia

s
 

P
ré

-f
u

n
ci

on
al

iz
aç

ão 

Humidade (% m/m) 8 10,4 
m (biomassa) g.a.s 10 

m (biomassa) seca ao ar g 10,864 11,162 

m (KOH / 50 mL Etanol) g 1,046 1,0485 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 10 

T ambiente (ºC) 18 
P (barg) 0 

t pré-funcionalização (min) 30 

Oxipropilação 

V (OP) (mL) 20 
OP / biomassa (% m/m a.s) 60 

T set point (ºC) 200 

Observações 

T máx. (ºC) 228 219 
P máx. (barg) 10,0 10,5 
P final (barg) 4,0 2 

t reacção total (min) 49,0 61,3 
Experiência nº 19.II 17.II 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 2,4 17,9 

 

Comparando os resultados obtidos nestas experiências com os obtidos a níveis de pressão 

mais elevados (5 e 30 barg), como ilustrado na Figura 29, observa-se que a diminuição da pressão 

favorece a conversão da biomassa, diminuindo o teor de resíduos sólidos obtido. Para a 

granulometria < 0,425 mm (experiências nos 19.II, 3.II e 9.II) a pressão tem um efeito significativo 

diminuindo até 18 % (m/m) o teor de RS. No que diz respeito a granulometria > 1 mm 

(experiências nos 17.II, 4.II e 12.II) o efeito não é tão significativo.  

Estes resultados permitiram concluir que é possível converter as borras de café com 

mistura de cereais num poliól líquido viscoso com baixo teor de resíduos sólidos, em condições 

mais modestas (0 barg, 30 min, 10 % (m/m) KOH, granulometria < 0,425 mm : experiência nº 

19.II) do que as condições publicadas como óptimas para o caso do pó de cortiça (30 barg, 60 min 

e 10 % (m/m) KOH). 
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Figura 29 – Efeito da pressão da etapa de pré-funcionalização para 30 min de pré-funcionalização e 10 
% (m/m) de KOH (experiências nos 19.II, 3.II e 11.II granulometria < 0,425 mm e nos 
17.II, 4.II e 12.II granulometria > 1 mm). 

 

3.5.3 ESTUDO DA OXIPROPILAÇÃO DOS RESÍDUOS 
 

Com o intuito de verificar a extensão das reacções de oxipropilação, os resíduos obtidos 

nas experiências nos 1.II a 15.II (ver Tabela 19), foram misturados (obtendo-se 10,156 g) e 

novamente oxipropilados como descrito na secção 2.2.4. As condições de operação e os resultados 

desta experiência encontram-se sumariados na Tabela 26. Analisando os resultados verifica-se que 

foi possível converter 83 % (m/m) destes resíduos em polióis. Estes resultados confirmam a 

necessidade de se realizarem novos estudos de optimização do processo. 

 

Tabela 26 – Condições operatórias e resultados do estudo da oxipropilação dos resíduos. 

Biomassa: Borras de café com misturas de cereais Granulometria < 0,425 mm 

C
o

n
d

iç
õ

es
 o

p
er

at
ór

ia
s

 

Pré-funcionalização 

m (biomassa) g 10,156 
m (KOH / 50 mL Etanol) g 0,299 

KOH / biomassa (% m/m a.s) 3 

T ambiente (ºC) 20 
P (barg) 5 

t pré-funcionalização (min) 30 

Oxipropilação 
V (OP) (mL) 20 

OP / biomassa (% m/m a.s) 60 
T set point (ºC) 200 

Observações 

T máx. (ºC) 211 
P máx. (barg) 9,0 
P final (barg) 2,0 

t reacção total (min) 57,9 
Experiência nº 18.II 

Resposta do sistema Resíduo sólido (% m/m) 17,0 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO DOS POLIÓIS  
 

Os polióis são uma mistura de biomassa oxipropilada (BOP) e homopolímero (HPOP), 

acompanhados por uma percentagem de resíduo sólido (não convertido ou parcialmente 

oxipropilado). A proporção relativa de cada fracção no poliól obtido é sensível às condições de 

operação e pode influenciar as propriedades físicas e a reactividade do poliól final. Sendo assim, 

torna-se imprescindível caracterizar os polióis e respectivas fracções.  

De seguida apresentam-se as análises das caracterizações realizadas a estes materiais (teor 

de RS, índice de OH, viscosidade, teor de homopolímero, massa molecular média e Tg, assim 

como análises estruturais por FTIR-ATR e RMN 1H), obtidos no estudo da optimização da etapa de 

pré-funcionalização para o nível inferior de granulometria (< 0,425 mm) e os obtidos nos ensaios 

complementares, visto terem originado teores baixos de resíduos sólidos (experiências nos 1.II a 

15.II, 18.II e 19.II). Os resultados das caracterizações (teor de RS, índice de OH, viscosidade, teor 

de homopolímero, massa molar e Tg) podem ser consultados na Tabela 27.  
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Tabela 27 – Caracterização dos polióis e respectivas fracções correspondentes ao estudo da optimização da etapa de pré-funcionalização para 
níveis baixos de granulometria (< 0,425 mm) e ensaios complementares. 

 

Experiência 

nº 

Resíduo 

Sólido 

(% m/m) 

IOH 
a
 

(mgKOH /gPoliól) 

η 

(MPa.s, 

a 25ºC) 

Homopolímero a 

(% m/m) 

wM (g/mol) nM (g/mol) IDP Tg (ºC) b 

PSR BOP HPOP PSR BOP HPOP PSR BOP HPOP PSR BOP HPOP 

1.II 11,1 276,1± 7,4 10869 16,9 ± 2,5 3197 4500 1250 1900 2379 1115 1,69 1,88 1,10 -60 -45 -67 

3.II 15,5 236,3 ± 4,8 10970 18,3 ± 0,1 - - - 
- 
 

5.II 12,4 242,4 ± 9,4 12479 14,7 ± 1,8 - - - - 

7.II 13,6 238,8 ± 9,1 4127 12,5 ± 0,1 - - - - 

9.II 20,1 263,3 ± 5,4 8353 14,1 ± 3,4 - - - - 

11.II 20,1 255,7 ± 1,4 4529 17,5 ± 2,8 - - - - 

13.II 15,2 264,5 ± 7,0 8856 17,1 ± 1,9 - - - - 

15.II 14,8 254,5 ± 11,7 7649 17,6 ± 0,7 - - - - 

18.II 17,0 - * 19,7 ± 4,2 - - - - 

19.II 2,4 270,9 ± 11,3 8253 14,6 ± 2,1 4550 - 1740 2335 - 1338 1,95 - 1,30 -42 -37 * 
a Média de três valores ± desvio padrão; b valores obtidos por DMA; * não tinha amostra suficiente para o ensaio; - não foram realizados estes ensaios. 
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3.6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS POLIÓIS SEM RESÍDUO E RESPECTIVAS 
FRACÇÕES 

 

TEOR DE HOMOPOLÍMERO 
 

Observando a Figura 30 verifica-se que o teor de homopolímero presente em cada uma das 

experiências (nos 1.II a 15.II) depende das condições da reacção, apresentando teores de 

homopolímero de 12,5 a 18,3 % (m/m). Na experiência nº 19.II, às mesmas condições de 

granulometria, tempo de pré-funcionalização e razão mássica de KOH, a diminuição da pressão na 

etapa de pré-funcionalização aumenta a eficiência de activação da biomassa resultando numa maior 

conversão da biomassa em poliól, diminuindo a percentagem de homopolímero (18,3 % → 14,6 % 

m/m) e de resíduo obtido (20,1 % → 2,4 % m/m) como observado na Figura 29. 

 

 
Figura 30 – Teor de homopolímero nos polióis sem resíduo para granulometria < 0,425 mm 

(experiências nos 19.II, 1.II, 3.II, 9.II e 11.II para os 30 min de pré-funcionalização e nos 
5.II, 7.II, 13.II e 15.II para os 60 min de pré-funcionalização). 

 

Tal como para os RS obtidos, foi feita uma análise de variância com um planeamento 

factorial 23 (mantendo fixo o factor granulometria < 0,425 mm), definindo como resposta o teor de 

homopolímero. Desta ANOVA pôde-se concluir que, para um intervalo de confiança de 95 %, o 

tratamento com maior significância no teor de homopolímero foi a interacção tempo de pré-

funcionalização / pressão. O modelo de regressão obtido foi:  

                                     PTRestimado YYy ××






+=
2

775,2
088,16                                         (Eq. 7) 

A verificação da normalidade dos resíduos resultou num ajuste linear com coeficiente de 

correlação de 9011,0 . 
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A experiência nº 19.II à pressão atmosférica, que não entrou na análise estatística realizada, 

sugere a necessidade de um estudo de novos níveis, nomeadamente uma gama mais baixa, que 

permita encontrar as condições óptimas para a etapa da pré-funcionalização. 

 

ÍNDICE DE OH 

 

Como observado na Figura 31 verifica-se que o índice de OH dos polióis não varia 

significativamente com as condições utilizadas na reacção, apresentando valores na gama dos 236 a 

280 mg KOH / g poliól. Estes valores encontram-se abaixo da gama de índice de OH de polióis 

comerciais (polióis poliéteres) utilizados na síntese de espumas rígidas de poliuretano (300 e 800 

mg KOH / g poliól). 

 

 
Figura 31 – Índice de OH dos polióis sem resíduo obtidos para granulometria <0,425mm (experiências 

nos 19.II, 1.II, 3.II, 9.II e 11.II para os 30 min de pré-funcionalização e nos 5.II, 7.II, 13.II e 
15.II para os 60 min de pré-funcionalização). 

 

A partir da ANOVA, definindo como resposta do sistema o índice de OH e para um 

intervalo de confiança de 95 %, não foi possível rejeitar a hipótese nula H0 : MSB = MSW, uma vez 

que F0 < Ftabelado (0,05;2,12) , ou seja, não foi possível afirmar quais os tratamentos com maior 

significância. No entanto é possível observar que, para tempos de pré-funcionalização baixos, a 

diminuição da pressão na etapa de pré-funcionalização promove o aumento do índice de OH. Estes 

resultados estão em concordância com os analisados anteriormente para o RS (ver Figura 29) e 

HPOP (ver Figura 30). 

De salientar que o método de medição do índice de OH utilizado nestes ensaios, como 

descrito na secção 2.3, foi uma modificação da norma ASTM D 2849-69 (Método B) utilizado com 
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frequência no nosso grupo. Estudos realizados posteriormente ao poliól obtido na experiência nº 

1.II, utilizando a norma ASTM D 2849-69 (Método B) sem modificação, resultaram num valor 

muito superior (482 mg KOH / g poliól). Estes resultados deverão ser confirmados de forma a conhecer 

a possibilidade de utilização destes polióis na síntese de espumas de poliuretano. 

 

VISCOSIDADE 

 

Como observado na Figura 32, verifica-se que a viscosidade dos PSR obtidos em cada uma 

das experiências depende das condições utilizadas na reacção, apresentando valores na gama dos 

4000 aos 12500 mPa.s, medidos a 25 ºC. Estes valores de viscosidade estão dentro da gama de 

viscosidades de polióis comerciais (polióis poliéteres) utilizados na síntese de espumas rígidas de 

poliuretanos (< 17000 mPa.s a 25ºC) [10]. 

 

 
Figura 32 – Viscosidade dos polióis sem resíduo para granulometria < 0,425 mm (experiências nos 19.II, 

1.II, 3.II, 9.II e 11.II para os 30 min de pré-funcionalização e nos 5.II, 7.II, 13.II e 15.II 
para os 60 min de pré-funcionalização). 

 
Efectuando uma análise de variância, definindo como resposta ao sistema a viscosidade, 

não foi possível rejeitar a hipótese nula H0 : MSB = MSW, uma vez que F0 < Ftabelado (0,05;1,6), ou 

seja, não foi possível afirmar quais os tratamentos com maior. No entanto, é possível observar da 

Figura 32 que, para tempo de pré-funcionalização baixo e razão mássica de KOH de 10 % (m/m), a 

diminuição da pressão na etapa de pré-funcionalização (5 barg → 0 barg) promove uma diminuição 

da viscosidade (12479 mPa.s  →  8252 mPa.s). Este resultado corrobora as análises anteriores, uma 

vez que a diminuição da pressão na etapa de pré-funcionalização favorece a activação da biomassa, 

o que se traduz numa diminuição dos RS obtidos, no aumento do índice de OH, diminuição do teor 

de HPOP e consequentemente uma diminuição da viscosidade do poliól. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL POR FTIR-ATR  

 

Na Figura 33 apresentam-se os espectros de FTIR-ATR do poliól sem resíduo e respectivas 

fracções em comparação com o espectro de FTIR da biomassa. Para esta análise foi escolhido, a 

título de exemplo, o poliól sem resíduo e respectivas fracções correspondente a experiência nº 1.II. 

 

 

Figura 33 – Espectro de FTIR correspondente à biomassa e espectro de FTIR-ATR dos PSR, BOP e 
HPOP referentes à experiência nº 1.II. 

 

Comparando o espectro da biomassa com o do poliól e respectivas fracções da Figura 33 

estes apresentam uma banda de 3000 a 3800 cm-1 associada às vibrações de elongação dos grupos 

OH, um aumento da banda correspondente à vibração de elongação da ligação C-H (2800 a 3000 

cm-1), assim como das vibrações de deformação das ligações C-H na região dos 1430 cm-1. De 

salientar o aparecimento de um novo pico a 2980 cm-1 associado ao grupo CH3 das unidades de OP 

incorporadas na biomassa por oxipropilação (claramente visível no espectro do PSR, BOP e 

HPOP), que confirmam a ocorrência da reacção, e por último um aumento de intensidade da banda 

correspondente a vibrações de elongação das ligações C-O-C com o aparecimento de dois picos: 

um a 1080 cm-1 correspondente à biomassa e outro a 1109 cm-1 resultante da oxipropilação, 

confirmado pela ausência do pico 1080 cm-1 no espectro do homopolímero. Estes resultados estão 

concordantes com o espectro do polipropileno glicol comercial e com os espectros encontrados na 

literatura relativos aos polióis resultantes da oxipropilação de outros substratos naturais 

[23,24,27,28,29]. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL POR RMN 1H  

 

Na Figura 34 apresentam-se os espectros de RMN 1H correspondentes ao poliól sem 

resíduo e respectivas fracções obtidos na experiência nº 1.II. 

 

Figura 34 – Espectro de RMN 1H do PSR, BOP e HPOP obtidos na experiência nº 1.II. 

 

Analisando os espectros da Figura 34, pode-se concluir que a ocorrência da reacção de 

oxipropilação confirma-se pela presença dos picos de 1,1 a 1,2 ppm, 3,4 a 3,5 ppm e a 4 ppm 

atribuídos aos protões do grupo metilo em CH3-C, e aos protões da ligação CH2-O e CH-O, 

respectivamente, pertencentes a unidade do óxido de propileno incorporados na matriz da biomassa 

por oxipropilação (estas atribuições são concordantes com o espectro do polipropileno glicol 

comercial). Os espectros de RMN 1H confirmam a eficiência de separação das fracções BOP e 

HPOP do poliól (PSR) utilizando n-hexano, se analisarmos a razão da integração dos sinais [CH3-

C] / [CH2-O + CH-O]. No caso do homopolímero (HPOP) esta razão foi superior à razão da 
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biomassa oxipropilada (BOP), ou seja, existe uma maior contribuição dos protões dos grupos éter 

na fracção insolúvel (BOP) como esperado, o que confirma a reactividade das borras de café com 

mistura de cereais nestas condições.  

 

MASSA MOLECULAR MÉDIA POR GPC  

 

Na Figura 35 apresentam-se o perfil de eluição em GPC do poliól e das respectivas 

fracções correspondentes a experiência nº 1.II, sendo que a aquisição do espectro para a 

quantificação da massa molecular média em massa (wM ) e em número ( nM ) foi feita na gama de 

tempos de retenção de 15 a 23 min (ver Tabela 27). Neste intervalo de tempos de retenção, o perfil 

do PSR apresentou uma distribuição de massas moleculares médias diferentes, verificando que ao 

tempo de retenção a cerca dos 20 min surge uma distribuição de massa molecular média com índice 

de polidispersidade de 1,10, característico da distribuição associada ao HPOP. Em termos de massa 

molecular média em massa e em número, o HPOP registou em massa de 1250 g/mol e em número 

de 1115 g/mol, valores inferiores aos obtidos para BOP (4500 g/mol e 2370 g/mol, 

respectivamente). Estes resultados indicam que o poliól sem resíduo correspondente à experiência 

nº 1.II apresenta duas distribuições de massas moleculares distintas, associadas à biomassa 

oxipropilada e ao homopolímero. Por outro lado, os valores obtidos para as experiências nº 1.II e 

19.II sugerem que a diminuição da pressão na etapa de pré-funcionalização (entre os níveis 

estudados) promove o aumento da massa molecular média em massa e em número do poliól 

corroborando, mais uma vez, os resultados obtidos na determinação do teor de resíduo, 

homopolímero, viscosidade e índice de OH, analisados anteriormente.  
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Figura 35 – Cromatograma obtido por GPC do PSR, BOP e HPOP da experiência nº 1.II.  
 
 

TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA (Tg) POR DSC E DMA 

 

O estudo e avalização das propriedades térmicas e mecânicas dos polióis são fundamentais 

na compreensão da sua performance. A determinação da Tg nos polióis obtidos a partir da 

oxipropilação de substratos naturais, consultados na literatura, foi realizada por calorimetria 

diferencial de varrimento (DSC) [21,22,26,27,29]. No entanto, a técnica de análise mecânica-

dinâmica (DMA) pode muitas vezes proporcionar melhores resultados, pois é uma técnica mais 

sensível para monitorizar este tipo de processo de relaxamento. À medida que o material se 

aproxima da sua Tg, os módulos de viscosidade e elasticidade diminuem (o material torna-se 

menos rígido) e a tan δ origina um pico. Normalmente a técnica de DMA requer amostras de forma 

sólida compacta (provetes), no entanto a tecnologia Triton tornou possível a determinação da Tg no 

poliól (viscoso) por DMA, recorrendo a um envelope em aço designado por material pocket [48]. 

De seguida apresentam-se na Figura 36, a título de exemplo, os perfis obtidos por DSC e 

DMA (usando a tecnologia Triton) na determinação da Tg correspondente aos PSR das 

experiências nos 1.II e 19.II. 
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Figura 36 – Perfis de DSC e DMA dos polióis sem resíduo obtidos nas experiências nos 1.II e 19.II. 
 
 Analisando a Figura 36, observa-se que o PSR correspondente a experiência nº 1.II 

apresentou por DSC uma Tg de -73 ºC e por DMA de -60 ºC. O PSR correspondente a experiência 

n.19.II apresentou uma Tg de -64 ºC e de -42 ºC, por DSC e DMA respectivamente. Relativamente 

a variação da Tg observada nos polióis obtidos das experiências nos 1.II e 19.II por DMA, e com 

base nos resultados anteriores, verifica-se que a diminuição da pressão na etapa de pré-

funcionalização promove um aumento da massa molecular média promovendo um aumento da Tg.  

Os resultados apresentados na Figura 37 dizem respeito a determinação da Tg, por DMA, 

correspondente aos PSR obtido na experiência nº 1.II e respectivas fracções. 

 

 

Figura 37 – Perfis de DMA representativos das Tg correspondentes aos PSR e respectivas fracções 
obtidos na experiência nº 1.II. 
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Analisando a Figura 37, observa-se que o PSR correspondente a experiência nº 1.II 

apresenta uma Tg de -60 ºC. A fracção de HPOP, com menor massa molar média e menor 

viscosidade apresenta uma Tg mais baixa (-67 ºC) em comparação com a BOP (Tg = -45 ºC), com 

maior massa molar e viscosidade. O ligeiro aumento na Tg sugere que as extensões de óxido de 

propileno incorporadas na biomassa desempenharam um papel importante na plastificação desta 

estrutura. Estes resultados encontram-se concordantes com os publicados na literatura por produtos 

similares obtidos na oxipropilação de outros substratos naturais [21,22,26,27,29].  

 

3.6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 
 

ANÁLISE ESTRUTURAL POR FTIR 

 
Na Figura 38 apresentam-se os espectros de FTIR da biomassa e dos resíduos sólidos 

obtidos. Para estas análises foram escolhidos, a título de exemplo, o resíduo obtido do estudo de 

optimização da etapa de pré-funcionalização experiência nº 1.II e o obtido no estudo da 

oxipropilação dos resíduos, experiência nº 18.II.  

 

 

Figura 38 – Espectro de FTIR da biomassa e dos resíduos obtidos nas experiências nº 1.II e nº 18.II. 
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correspondente a vibrações de elongação das ligações C-O-C. O aparecimento do pico a 2980 cm-1 

nos resíduos nos 1.II e 18.II confirmam a ocorrência de oxipropilação da biomassa. No caso da 

experiência nº 18.II, este resultado confirma que os resíduos sólidos obtidos no estudo da 

optimização de etapa de pré-funcionalização (experiências nos 1.II a 15.II) podem ser novamente 

oxipropilados.  
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4. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 
 

Esta dissertação visou estudar a oxipropilação de biomassa proveniente de actividades 

industriais (agro-alimentar e agro-florestal) com vista à sua conversão em polióis líquidos viscosos 

aplicáveis na síntese de poliuretanos e poliésteres, particularmente espumas rígidas. Esta tecnologia 

possibilita a substituição de cerca de 40% do óxido de propileno consumido no processo 

convencional, assente em matéria-prima puramente petroquímica, por resíduos de fonte renovável. 

O processo de oxipropilação de biomassa pode ser dividido em duas etapas, uma de pré-

funcionalização e outra de oxipropilação propriamente dita. Este trabalho focou essencialmente a 

optimização da fase de pré-funcionalização, com vista à redução da percentagem de resíduo sólido 

final (material não convertido) no poliól obtido. Fez-se uma triagem de matérias-primas e 

caracterizaram-se os materiais envolvidos (biomassa e polióis sintetizados).  

Os ensaios preliminares de oxipropilação, realizados com o conjunto de subprodutos de 

partida provenientes das actividades industriais agro-alimentar e agro-florestal, permitiram 

confirmar a sua elevada potencialidade como matérias-primas do processo de produção de polióis 

líquidos. Deste estudo seleccionou-se as borras de café com mistura de cereais da fábrica da Nestlé 

de Avança. 

A caracterização química e as análises espectroscópicas (FTIR e RMN 13C de estado 

sólido) realizadas às borras de café com mistura de cereais confirmaram a presença de compostos 

ricos em grupos OH, como a celulose, outros polissacarídeos e lenhina, o que viabiliza a 

valorização deste subproduto por via da oxipropilação.  

A avaliação do efeito da temperatura e da granulometria na reacção de oxipropilação 

propriamente dita, usando as borras de café com mistura de cereais, permitiu concluir que a 

granulometria é um parâmetro importante do processo. Os melhores resultados, em termos de baixo 

teor de resíduos sólidos, foram obtidos nos ensaios com granulometria mais baixa (< 0,425 mm) 

conduzidos à temperatura de reacção de 200 ºC.  

Depois destes estudos preliminares definiram-se os parâmetros a optimizar na etapa de pré-

funcionalização – granulometria, pressão, tempo de pré-funcionalização e razão mássica KOH / 

biomassa – definindo-se o teor de resíduo sólido como resposta, tendo-se fixado as condições de 

operação da reacção de oxipropilação (2a etapa). 

A optimização da etapa de pré-funcionalização foi realizada segundo um planeamento 

factorial de experiências (24) e revelou a existência de interacções entre as diferentes variáveis. A 

análise estatística destes resultados indicou que, para um intervalo de confiança de 95 %, o factor 

granulometria (55 %), a interacção granulometria / tempo de pré-funcionalização / pressão (11 %), 
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a interacção granulometria / pressão (9 %) e o factor razão mássica de KOH / biomassa (8 %) 

influenciam significativamente o teor de resíduos sólidos.   

Foram também realizados alguns ensaios adicionais com o objectivo de estudar e 

fundamentar melhor o processo de oxipropilação da biomassa. Estes estudos complementares 

permitiram avaliar: (i) A importância da separação das duas etapas do processo de oxipropilação 

(pré-funcionalização e reacção de oxipropilação propriamente dita). Os resultados mostraram que a 

realização dos processos separadamente permite diminuir o teor de resíduos sólidos em 30% (m/m) 

(ensaio com granulometria < 0,425 mm). (ii) O comportamento do processo, quando a pré-

funcionalização é efectuada à pressão atmosférica (0 barg, 30 min, 3% (m/m) de KOH, 

granulometria < 0,425 mm). Originaram-se teores de resíduos sólidos inferiores aos obtidos nos 

ensaios anteriores (2,4 % m/m). (iii) A possibilidade de se proceder à oxipropilação dos resíduos 

sólidos obtidos em reacções incompletas anteriores. Os resultados mostraram que o processo é 

viável. 

A caracterização dos polióis e respectivas fracções contribuíram para um melhor 

conhecimento das propriedades destes materiais. Em termos da sua viscosidade e índice de OH 

verificou-se que os valores obtidos se encontravam próximos dos polióis comerciais tipicamente 

utilizados nas formulações de espumas rígidas de poliuretano (viscosidade na gama dos 4000 aos 

12500 mPa.s, medidos a 25 ºC, e índice de OH nos 482 mg KOH / g poliól). As análises por FTIR, 

RMN 1H, a determinação da massa molecular média por GPC e as análises térmicas permitiram 

confirmar a ocorrência da reacção de oxipropilação, obtendo-se um poliól constituído por duas 

fracções distintas, a biomassa oxipropilada com maior massa molecular média e valor da Tg de -45 

ºC, e uma fracção com menor massa molecular e Tg de -67 ºC, correspondente ao homopolímero. 

 

SUGESTÕES DE TRABALHO FUTURO 

 

Este trabalho permitiu avaliar a possibilidade de valorizar subprodutos industriais por 

oxipropilação e estudar a influência dos parâmetros da etapa de pré-funcionalização no teor de 

resíduos obtido. No entanto, deverão realizar-se novos estudos de optimização desta etapa para 

avaliar níveis inferiores de pressão e da razão mássica KOH / biomassa. O posterior tratamento 

estatístico dos resultados permitirá conhecer melhor a resposta do sistema e optimizar as suas 

condições de operação. 

 Seguidamente deverá realizar-se uma optimização das condições correspondentes à 

segunda etapa (oxipropilação propriamente dita), de forma a conhecer o volume mínimo de óxido 

de propileno necessário para obter polióis com baixo teor em resíduos e com propriedades similares 

aos homólogos obtidos a partir unicamente de óxido de propileno. Só assim se assegurará a 
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viabilidade técnica e financeira da substituição parcial do óxido de propileno por biomassa na 

síntese de espumas rígidas de poliuretanos. 

Definidas as condições óptimas do processo de oxipropilação das borras de café com 

mistura de cereais, deverão ser investigadas as melhores condições dos restantes subprodutos 

industriais apresentados nos ensaios preliminares. Todavia, supõe-se que não serão muito 

diferentes, dadas as suas naturezas e constituição.  

De momento, estão decorrer ensaios para estudar a reprodutibilidade dos resultados das 

reacções de oxipropilação (das borras de café com mistura de cereais) num novo reactor em aço da 

PARR (modelo 4848). O reactor está já preparado para trabalhar em semi-contínuo, com vista a 

antecipar estudos à escala piloto. 
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