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“Assim como as crianças temem e têm medo de tudo 

na escuridão cega, também nós, à claridade da luz, às vezes 

tememos o que não deveria inspirar mais temor do que as 

coisas que aterrorizam as crianças no escuro...” 

 

Lucrécio 

 

 

 

 

 

 

 

“Os seres humanos podem ansiar pela certeza 

absoluta, podem aspirar a alcança-la; podem fingir, como 

fazem os partidários de certas religiões, que atingiram, mas a 

história da ciência – de longe o mais bem sucedido 

conhecimento acessível aos humanos - ensina que o máximo 

que podemos esperar é um aperfeiçoamento sucessivo de 

nosso entendimento, um aprendizado por meio de nossos 

erros, uma abordagem assintótica do universo, mas com a 

condição de que a certeza absoluta sempre nos escapará” 

 

Carl Sagan 
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“Faça uma lista de grandes amigos  

Quem você mais via há dez anos atrás  

Quantos você ainda vê todo dia 

Quantos você já não encontra mais...  

Faça uma lista dos sonhos que tinha  

Quantos você desistiu de sonhar...  

Quantos amores jurados pra sempre  

Quantos você conseguiu preservar...  

Onde você ainda se reconhece  

Na foto passada ou no espelho de agora  

Hoje é do jeito que achou que seria?  

Quantos amigos você jogou fora...  

Quantos mistérios que você sondava  

Quantos você conseguiu entender?  

Quantos segredos que você guardava  

Hoje são bobos ninguém quer saber...  

Quantas mentiras você condenava  

Quantas você teve que cometer...  

Quantos defeitos sanados com o tempo 

Era o melhor que havia em você...  

Quantas canções que você não cantava  

Hoje assobia pra sobreviver...  

Quantas pessoas que você amava  

Hoje acredita que amam você.  

Faça uma lista de grandes amigos  

Quem você mais via há dez anos atrás...  

Quantos você ainda vê todo dia  

Quantos você já não encontra mais...  

Quantos segredos que você guardava  

Hoje são bobos ninguém quer saber...  

Quantas pessoas que você amava 

Hoje acredita que amam você” 

 

A Lista (Oswaldo Montenegro) 
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RESUMO 

O líquido da castanha de caju (LCC) é constituído de uma mistura de fenóis com 

uma longa cadeia alquilíca na posição meta, possuindo diferentes graus de insaturações. O 

estudo cinético da degradação termooxidativa a 140ºC de filme de poli(1,4-cis-isopreno) 

sintético (PIS), na ausência e presença do LCC técnico e natural e seus derivados (ácido 

anacárdico, cardol, cardanol, cardanol hidrogenado e cardanol hidrogenado e alquilado), 

foi monitorado por espectroscopia na região do infravermelho através do acompanhamento 

da absorbância relativa das bandas em 3450 cm-1, 1720 cm-1 e 835 cm-1. O tempo de 

indução (τi) e as constantes aparentes de velocidade para a formação de produtos contendo 

hidróxido (kOH) e carbonila (kC=O) e para o consumo das ligações duplas da cadeia (kC=C) 

foram os parâmetros utilizados. Todos os materiais estudados apresentaram efeito 

estabilizante na degradação térmica do PIS, evidenciado pelo aumento do tempo de 

indução e a diminuição das constantes aparentes de velocidade. Análise das variações de 

kOH, kC=O, kC=C e τi indica que o mecanismo de ação independe dos derivados do LCC. A 

maior efetividade dos derivados do LCC técnico é próxima a 3 % (m/m), com exceção do 

cardol e HAlqcardanol. Por outro lado, a maior efetividade dos derivados do LCC natural 

(cardol e cardanol) é próxima a 2 % (m/m), com exceção do ácido anacárdico e do próprio 

LCC. A atividade antioxidante dos derivados do LCC depende da quantidade de material 

polimerizado presentes neles. Baseado nos parâmetros cinéticos, a ordem de atividade 

antioxidante para os derivados do LCC técnico foi: LCC > cardol >> cardanol ≅ cardanol 

hidrogenado e alquilado > cardanol hidrogenado. Para os derivados do LCC natural a 

ordem foi: cardol > cardanol >> LCC natural >> ácido anacárdico. Análise 

termogravimétrica revela que a adição de derivados do LCC provoca estabilização do PIS 

quando degradado tanto em atmosfera de nitrogênio, como em ar sintético. Os 

antioxidantes comerciais testados: IPPD (N-isopropil-N-fenil-p-fenileno-diamina), DPPD 

(N,N’-fenil-p-fenileno-diamina), Banox H (2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina-

polimerizado) e Banox S (fenol estirenado) apresentaram uma atividade bastante superior, 

com exceção do BHT (2,6-di-terc-butil-4-metil-fenol). Dentre os derivados do β-naftol, o 

AO-3 (1,6-diamino-β-naftol) apresentou uma atividade antioxidante similar ao IPPD, 

embora com menores valores de constantes aparentes de velocidade. Por outro lado, os 

derivados AO-1 (6-N-etil, N-etilamino-β-naftol) e AO-2 (6-N-etil,N-dietilamino-β-naftol)  

apresentaram uma atividade antioxidante um pouco superior que os derivados do LCC, 

mas inferior ao AO-3. 
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ABSTRACT 

Cashew nut shell liquid (CNSL) is a mixture of meta-alkyl-phenols which varies on 

its degree of unsaturation attached to the benzene nucleus. The kinetic study of the thermal 

degradation at 140°C of synthetic cis-1,4-polyisoprene film, in the absence and presence of 

technical and natural CNSL and some derivatives (anacardic acid, cardol, cardanol, 

hydrogenated cardanol and alkylated hydrogenated cardanol) was carried out by infrared 

spectroscopy through the evolution of the relative absorbance of the bands in 3450 cm-1, 

1720 cm-1 and 835 cm-1. The amount of hydroxyl and carbonyl group formed and also of 

carbon double bond consumed during the degradation was determined. All material  

studied showed antioxidant activity that was verified by an increase in the induction period 

and a decrease in the apparent rate constants of thermal-oxidation. The antioxidant 

effectiveness is higher for the addition of 3% (w/w) of technical CNSL derivatives, except 

for alkylated cardanol. The antioxidant effectiveness is higher for the addition of 2% (w/w) 

of natural CNSL derivatives, except for anacardic acid and pure. Based on kinetic 

parameters the order of antioxidant activity for technical CNSL derivative was: CNSL  >>  

cardanol  ≅ hydrogenated and alkylated cardanol  >> hydrogenated cardanol. For natural 

CNSL components the order was: cardol > cardanol >> CNSL >> Anacardic acid. 

Thermogravimetric analyses reveals that the addition of LCC derivatives provide 

stabilization of PIS in atmosphere of nitrogen, as well as in synthetic air. The commercial 

antioxidants: IPPD (N-isopropyl-N-phenil-p-phenilene-diamine), DPPD (N,N’-phenil-p- 

phenilene-diamine), Banox H (2,2,4-trimethyl-1,2-dihidroquinoline-polimerizade) and 

Banox S (phenol styrened) presented a quite superior activity, except for BHT (2,6-di-terc-

buthyl-4-methyl-phenol. Among β-naftol derivatives, AO-3 (1,6-diamine-β-naftol) 

presented a similar antioxidant activity to IPPD, although with smaller values of the 

apparent rate constants. On the other hand, the derivatives AO-1 (6-N-ethyl, N-ethylamine-

β-naftol) and AO-2 (6-N-ethyl,N-diethylamine-β-naftol) presented a quite superior 

antioxidant activity when compared to LCC derivatives, but inferior to AO-3. 

 

 

 

 

 

 

 
25 



1. INTRODUÇÃO  

 

As borrachas ou elastômeros, utilizadas pela indústria polimérica têm origem 

natural (vegetal) ou sintética. A Borracha Natural é o produto sólido obtido pela 

coagulação de látices de determinados vegetais, sendo o principal a Hevea brasiliensis. 

Essa matéria-prima vegetal, proveniente da planta conhecida vulgarmente como 

seringueira, é nativa da Amazônia. Embora seja grande o número de espécies que por uma 

incisão na casca exsudam secreção de aspecto semelhante ao látex, somente algumas 

produzem quantidade e qualidade suficientes para exploração em bases econômicas. 

A importância que ganhou a indústria da borracha desde seu surgimento e o papel 

decisivo que assumiu no descortinar da civilização moderna, despertou o interesse pela 

descoberta da sua composição química e, depois, pela síntese. A indústria de pneumáticos 

via, nas pesquisas, a possibilidade de independência das plantações mundiais de borracha 

natural. 

A borracha sintética obtida do petróleo possui quase a mesma composição química 

da borracha natural, porém suas propriedades físicas são viáveis para alguns 

manufaturados, porém, são inferiores para luvas cirúrgicas, preservativos, pneus de 

automóveis, caminhões, aviões e revestimentos diversos. O poliisopreno sintético é 

equivalente a borracha natural, por possuir uma estrutura química idêntica (embora em 

menor proporção de unidade cis) e apresentar propriedades muito semelhantes. 

Atualmente, consomem-se cerca de 15 milhões de toneladas de borracha por ano no 

mundo, sendo 1/3 de borracha natural e 2/3 de sintética.  

A escolha do poliisopreno de origem sintética em relação ao de origem natural no 

presente estudo, se deve exclusivamente ao fato de a borracha natural apresentar em sua 

constituição além do poli(1,4-cis-isopreno), um percentual de material não-isoprênico 

variável, dependente do método de purificação utilizado. Essa quantidade não isoprênica 

poderia interagir e, conseqüentemente, interferir na real atividade dos antioxidantes 

utilizados no presente trabalho.   

Por outro lado, a agroindústria do caju (Anacardium accidentale Linn) representa 

para a região Nordeste uma atividade econômica e social de grande expressão, que garante 

renda para mais de 300 mil pessoas e gera divisas superiores a 100 milhões de dólares 

anuais. Durante muito tempo somente à amêndoa foi considerada parte utilizável do caju, 

enquanto o Líquido da Castanha de Caju (LCC), conhecido internacionalmente como 
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Cashew Nut Shell Liquid (CNSL), era considerado um produto secundário, que dificultava 

o processamento da amêndoa. 

A busca no mundo atual, por produtos que sejam eficientes e que causem pouco ou 

nenhum dano ao meio ambiente, vem incentivando cada vez mais pesquisas sobre produtos 

oriundos de fontes renováveis e cuja exploração gere benefícios às populações que os 

exploram. 

A transformação do LCC em antioxidantes é uma tecnologia que utiliza matéria-

prima local, renovável, biodegradável e abundante e poderá beneficiar diretamente a 

agroindústria do caju no nordeste, que envolve mais de 200 mil trabalhadores, somente no 

Estado do Ceará.  

A busca por aditivos mais eficientes e menos poluentes é uma preocupação 

constante de pesquisadores e da indústria de polímeros. A utilização de aditivos produzidos 

de matéria prima renovável traz uma contribuição enorme ao meio ambiente, pois não 

deixa os resíduos poluentes que outros tipos de aditivos produzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Poliisopreno 

 

2.1.1 – Poliisopreno natural 

 

A borracha natural provém da árvore da seringueira (Hevea brasiliensis), cujo 

cultivo é considerado como a atividade agrícola sócio-econômica mais importante em 

muitos países em desenvolvimento, principalmente do Sudeste Asiático. É uma importante 

matéria-prima agrícola, essencial para a manufatura de um amplo espectro de produtos de 

uso humano e industrial. 

A razão de a Borracha Natural despertar interesse, não só tecnológico como 

também acadêmico, até hoje, pode ser extraída de uma citação de Allen e Jones [1]: 

 “Apesar do advento de um gama de excelentes alternativas sintéticas, a borracha 

natural tem mantido o seu lugar, principalmente porque - por mais surpresas que 

apresente - o balanço geral nas propriedades fornecidas pela Natureza à borracha natural 

ainda não foi suplantado”. 

O Brasil já foi o maior produtor e exportador de borracha natural do mundo, mesmo 

por que a seringueira é originária da Amazônia. Essa posição foi ocupada até a década de 

50 do século passado, quando a exploração era, na totalidade, do tipo extrativista. 

Problemas econômicos e fitossanitários na região impediram o desenvolvimento 

sustentável da atividade [1]. 

 Apesar do avanço de novas tecnologias empregando como alternativas a utilização 

de artefatos de borrachas sintéticas, a borracha natural ainda ocupa seu lugar oferecendo 

algumas vantagens e benefícios para o desenvolvimento do país. 

 A espécie Hevea brasiliensis é a fonte principal de borracha natural produzida no 

mundo. Sua produção mundial em 2004 foi de 8,465 mil toneladas, para um consumo de 

8,224 mil toneladas do qual mais de 78% é originária do sudeste asiático, em países como 

a Tailândia (34%), Indonésia (22%), Índia (9%) e Malásia (12%). Em 2004, a Tailândia 

produziu 2.900, Indonésia 1.851, Malásia 1000 mil toneladas.  No mesmo ano, o Brasil 

produziu 100 mil toneladas, cerca de  1,0% da produção mundial (Figura 1) [2]. 
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Figura 1 – Distribuição mundial de produção e consumo de Borracha Natural – Ano de 2004 [2]. 

 

 Os maiores consumidores de borracha natural são China (19%), seguido pelos 

países da Comunidade Européia (14%), Estados Unidos (13%) e Japão (10%) (Figura 1).  

Em termos globais o Sudeste Asiático produziu em 2004: 6,500 mil toneladas 70% da 

produção, enquanto que, a  Ásia/Oceania como um todo consome 59% (4,873 mil 

toneladas) da borracha natural mundialmente produzida. 

 A indústria de pneumáticos consome quase três quartos da borracha produzida no 

mundo. As três maiores marcas de pneus (Michelin, Bridgestone e Goodyear) contribuem 

com 55% da produção mundial de pneus. As demais como a Continental, Sumitomo-

Dunlop e Pirelli produzem em torno de 20% do total. 

 O Brasil, berço do gênero Hevea, continua sendo um país importador de borracha 

natural. Para um país que possui, em relação aos demais países produtores, área 

incomparavelmente maior para o plantio de seringueira, o déficit de produção significa, no 

mínimo, descaso para um produto estratégico de tão alto valor econômico-social. Segundo 

estimativas do International Rubber Study Group (IRSG), em 2004, para um consumo de 

260 mil toneladas, foram importadas 160 mil toneladas de borracha natural. Nesse mesmo 

ano, o Brasil atingiu a produção recorde de 100 mil toneladas (Figura 2) [2]. Deste total, no 

mesmo ano os seringais paulistas participaram com 51% da borracha produzida no país 

(51,450 t), evidenciando a crescente importância no suprimento de borracha para a 

indústria nacional, conferindo ao Estado de São Paulo a condição de primeiro produtor de 

borracha natural do Brasil. 
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Figura 2 – Produção, Importação e Consumo de Borracha Natural no Brasil, período de 2000 –

2004 [2]. 

 

Os seringais paulistas são os mais produtivos do Brasil, com produtividade média 

superior a 1.300 kg/borracha/ha/ano, sendo que, nas áreas em que há maior utilização de 

tecnologia a produtividade é superior a 1.500 kg/ha/ano. Esta produtividade média coloca o 

Estado de São Paulo entre os mais produtivos do mundo quando comparado com as médias 

dos tradicionais países produtores: Tailândia 1.809 kg/ha, Indonésia  670 kg/ha e Malásia  

769 kg/ha. Estes três países juntos contribuem com mais de 63% da produção mundial, e 

85 % desta produção é originária de pequenas propriedades familiares [2]. 

A previsão de economistas internacionais é de que as curvas de produção e 

consumo (Figura 3) tendam a divorciar-se nesse milênio, quando o mundo, no ano 2020, 

estará produzindo cerca de 7,06 milhões de toneladas, diante de um consumo de 9,71 

milhões de toneladas [2].  

 
Figura 3 – Projeções da Produção e Consumo Global de Borracha Natural [2]. 
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2.1.1.1 – A Origem e Características Botânicas 

 

 A borracha natural é um produto resultante do processo de coagulação do látex, 

substância extraída de algumas árvores tropicais e semitropicais das famílias euforbiácea, 

sapotácea, apocinácea, morácea e compostas. Após a coagulação, forma-se um material 

elástico impermeável: a borracha [2]. Das árvores produtoras de látex contam-se, a 

seringueira, ou Hevea brasiliensis, o caucho (ambos da Amazônia), a maniçoba (do Ceará, 

do Piauí, da Bahia e do rio São Francisco) e outras. 

 O gênero Hevea é um membro da família Euphorbiaceae que compreende outros 

gêneros importantes de culturas tropicais, tais como: Ricinus (mamona) e Manihot 

(mandioca). A classificação atual do gênero Hevea conduz a 11 espécies, dentre as quais se 

destaca a Hevea brasiliensis que apresenta maior capacidade produtiva e variabilidade 

genética para resistência a doenças. Originária da região Amazônica, sua ocorrência natural 

está circunscrita aos limites daquela região brasileira, onde são encontradas 10 espécies, 

em países limítrofes, tais como: Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Suriname e Venezuela.  

A seringueira é uma dicotiledônea monóica, isto é, possui flores masculinas e 

femininas em uma mesma inflorescência. As flores são unissexuadas, pequenas, amarelas e 

dispostas em rácimo. As folhas são longamente pecioladas e repartidas em três folíolos. O 

fruto é uma cápsula grande que geralmente apresenta três sementes. Todas as espécies são 

lenhosas arbóreas, em geral ocorrem árvores medianas até grandes em floresta alta, com 

exceção da Hevea camporum e Hevea camargoana, que são arvoretas ou arbustos de 

campo. É uma espécie de hábito decíduo, mais pronunciado em regiões onde períodos 

secos são constantes.  

Em regiões da Amazônia, onde ou quando períodos secos são menos rígidos, a 

queda de folhas e o florescimento são irregulares. Em seringais de cultivo, em geral, a 

senescência começa quando a seringueira muda seu hábito de crescimento e isso ocorre, 

geralmente, a partir do terceiro e quarto ano após o plantio, embora ocorram variações em 

função do clone e da densidade do plantio. Logo após a senescência anual, as 

inflorescências monóicas aparecem nas extremidades dos galhos. Elas consistem de um 

áxis principal, com cerca de 12 áxis pubescentes, sobre os quais as flores são distribuídas 

na forma de rácimo. A polinização da seringueira é entomófila, sendo que pequeninos 

insetos da família Ceratopogonidae (Heleidae) e tripes são os principais responsáveis pela 

polinização natural, operando em curtas distâncias para polinização cruzada [2]. 
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2.1.1.2 – Composição do Látex e Estrutura da Borracha Natural 

  

A borracha natural é um produto resultante do processo de coagulação do látex. 

Este látex é um líquido espesso, inteiramente distinto da seiva que percorre a parte interna 

do vegetal. Contém numerosos núcleos e é rico em amido, alcalóides e hidrocarbonetos. As 

análises químicas mostram que a quantidade de borracha pura existente no látex oscila 

entre 25 a 40 % [3]. O percentual restante é representado por água e outras substâncias 

como: resinas, proteínas, açúcares e substâncias minerais. A Tabela 1 mostra a 

percentagem dos constituintes do látex da borracha natural [3]. 

 

Tabela 1 – Composição Química do Látex da Borracha Natural [3]. 

CONSTITUÍNTES QUÍMICOS % 

Hidrocarbonetos da Borracha 35,0 

Água 55,0 

Proteínas 4,5 

Subst. Extraídas com Acetona 3,9 

Lipídios e Aminoácidos 0,2 

Quebracitol 1,0 

Sais Inorgânicos 0,4 

  

A purificação dos poli (isoprenos) existentes nos látices das plantas tropicais é 

realizada inicialmente com a coagulação do látex. Para cada espécie vegetal, deve-se 

utilizar um coagulante adequado [4]. No caso da Hevea o sistema mais apropriado é o 

ácido fórmico ou o ácido acético. O látex obtido da maniçoba coagula espontaneamente.  

A principal característica da borracha natural é a elasticidade. Ela pode distender-se 

cerca de 1000% e retornar a sua posição inicial, quando cessada a tensão aplicada sobre 

ela. A borracha no seu estado natural apresenta cadeias poliméricas desordenadas que 

tendem a se alinhar paralelamente umas às outras quando a mesma é tencionada. A região 

de cadeias alinhadas é denominada de cristalitos e a região de cadeias não alinhadas é 

denominada de amorfa [5]. 

A borracha natural é rica em carbonos insaturados que facilitam o ataque do 

oxigênio atmosférico. Quando o oxigênio liga-se aos átomos de carbono, ocorre a quebra 

das ligações do polímero, tornando a borracha menos elástica, mais rígida e quebradiça. O 

uso de antioxidantes é essencial para impedir que tal fenômeno venha a acontecer [6]. 
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A Hevea produz uma borracha constituída, principalmente, de poli (1,4-cis-

isopreno). Outras formas como trans-1,4; estruturas atáticas, isotáticas e sindiotáticas da 

adição 1,2 ou 3,4 e uma espécie desordenada, que pode apresentar todas as estruturas 

associadas [4], podem vir a ocorrer. Estudos de RMN 13C realizados por Tanaka [7,8] 

indicam que aproximadamente três unidades trans por cadeia podem estar presentes [9]. 

Esses desvios na estrutura da BN ocorrem em baixas concentrações, mas são 

extremamente importantes na determinação das propriedades e comportamento do 

polímero [5,7,8]. Rodrigues e col. [9] mostraram que a borracha natural da maniçoba é, 

também, constituída de poli(1,4-cis-isopreno).  

Os grupos terminais ω e α variam com a origem da borracha. No caso da BN das 

folhas da Solidago altíssima [10] e da Ficus elástica [11] foram identificados o grupo 

isopropileno como ω terminal. Na BN de seringueira ele não foi detectado. Nesta borracha 

o grupo α contém um carbono hidrixilado secundário ou terciário esterificados com ácidos 

graxos ou com lactonas [11]. Figura 4 mostra a estrutura do poli(1,4-cis-isopreno) de BN 

de várias origens. 
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Figura 4 – Estrutura do poli(1,4-cis-isopreno) de borracha natural. Valores de n = 1000-2000 

(Solidago altíssima) e ~10,000 (Hevea brasiliensis). X = H (Solidago altíssima) e COR (Hevea 

brasiliensis). 

 

 Os poliisoprenos da seringueira e da maniçoba (Manihot glaziovii), de estruturas 

semelhantes, diferem em massa molar e polidispersão. Os valores de Mv, para a BN de 

Manihot [9], se situam na faixa de 1,1 a 1,5 x 106 g/mol, com o valor médio de 1,2 x 106 

g/mol. Rodrigues e col. [9] determinaram, também, que Mn e Mw eram, respectivamente, 

1,1 x 106 e 2,0 x 106 g/mol, com a polidispersão de 1,3. O valor de Mw se situa na faixa de 

valores típicos da BN da seringueira (1,6 a 2,3 x 106 g/mol). O valor de Mn, no entanto, é 

superior. A BN da Hevea apresenta valores de Mn na faixa de 2,0 x 105 a 5,0 x 105 g/mol, 

com uma polidispersão variando entre 2,8 e 10, de acordo com Tanaka [12].  
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A borracha natural da Hevea brasiliensis contém cerca de 6% de componentes não 

isoprênicos como proteínas, lipídios e açúcares [13]. Algumas destas substâncias podem 

fazer parte da estrutura da própria borracha [14]. Estudos desenvolvidos por Tanaka [15] 

indicam que a estrutura da BN apresenta ramificações e formação de gel pela presença de 

proteínas e complexos lipídicos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Estrutura presumida de ramificações e gel na BN [14]. 

 

O total de lipídios constitui cerca de 1,6% do látex. Destes, 54% são lipídios 

neutros, 33% são glicolipídios e 14% fosfolipídios. Os lipídios neutros compreendem 

pigmentos carotenóides; esteróides livres e esterificados; tocotrienóis livres e esterificados; 

ácidos graxos livres e seus acetatos; tri-, di- e monoglicerídios e ácidos graxos livres. 

Também foi verificado que os triglicerídios constituem cerca de 63% dos lipídios neutros 

ou 0,6% do látex, fazendo-se assim o maior componente dos lipídios da Hevea brasiliensis 

[16]. Algumas dessas substâncias não isoprênicas, especialmente os lipídios e as proteínas 

precipitadas, as quais ficam retidas na borracha seca após a coagulação e secagem, têm 

importante efeito nas propriedades da borracha natural [17].  
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Acredita-se que a rápida cristalização da borracha natural seja devido aos 

componentes não isoprênicos da borracha [18]. Tanaka e col. [19] determinaram que a 

rápida cristalização da BN é devido, primeiramente, à coexistência da mistura de ácidos 

graxos saturados e insaturados e à presença de ácidos graxos ligados à cadeia de BN.  

 As propriedades físicas e mecânicas da BN têm sido realçadas pela presença de 

longa cadeia de ácidos graxos e seus ésteres [13]. Essas substâncias são também 

amplamente conhecidas por influenciar significativamente no comportamento da 

cristalização da BN e do poli(1,4-cis-isopreno) sintético [20]. 

 

2.1.2 – Poliisopreno sintético 

 

 A insegurança do abastecimento da borracha natural e a política econômica 

decorrente de tal situação levaram pesquisadores a buscar um substituto para o produto: a 

borracha sintética. Durante a primeira guerra mundial os alemães lançaram a base dessa 

indústria, partindo do carvão como matéria-prima.  

  A borracha sintética ocupa, hoje, grande parte do espaço da borracha natural em 

todas as suas aplicações. Sua produção supera em muito à da borracha natural e os Estados 

Unidos aparecem como o maior produtor mundial, seguidos de perto por outros países, 

como Japão, França, Alemanha e Reino Unido [21]. 

 O Brasil é o maior fabricante de borracha sintética da América Latina. Sua 

produção foi iniciada em 1962, com matéria-prima fornecida pela refinaria Duque de 

Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e ficou a cargo de uma subsidiária da Petrobrás, a 

Fabor (Fábrica de Borracha Sintética), hoje com o nome de Petroflex. As borrachas 

sintéticas empregam como monômeros o isopreno, butadieno, estireno, cloropreno, etileno, 

isobutileno, propileno, acrilonitrila [22]. 

No ano de 2004 o Brasil se manteve como um dos maiores produtores (436 mil 

toneladas/ano) e consumidores (352 mil toneladas/ano) mundiais de borracha sintética. 

Comparando-se os valores de produção e consumo do Brasil da borracha entre os anos de 2003 e 

2004, pode-se perceber que a produção de borracha sintética cresceu 7,7%. O consumo, em 2004, 

também apresentou crescimento de 0,6%. O Brasil aparece entre os 10 principais produtores e 

consumidores mundiais de borracha sintética [23] 
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Tabela 2 - Principais países produtores e consumidores de borracha em 2004 [23] 

Consumidores Produtores 

Países Toneladas Países Toneladas Ranking 

Total Mundial 11,870 Total Mundial 11,870 

1º China 2,285 Estados Unidos 2,225 

2º Estados Unidos 1,894 Japão 1,550 

3º Japão 1,117 China 1,456 

4º Rússia 640 Rússia 1,120 

5º Alemanha 618 Alemanha 931 

6º França 490 França 725 

7º Brasil 352 Coréia do Sul 720 

8º Coréia do Sul 338 Taiwan 548 

9º Taiwan 304 Brasil 436 

10º Espanha 303 Reino Unido 324 

 

 Por suas propriedades de solubilidade, resistência ao ataque químico e a altas 

temperaturas, os elastômeros podem ser subdivididos em três grupos principais [24]: 

a) elastômeros sem resistência a solventes orgânicos, como a gasolina, o benzeno e outros 

derivados do petróleo; 

b) elastômeros resistentes aos produtos do petróleo; 

c) elastômeros resistentes a altas e baixas temperaturas. 

  Entre os elastômeros mais baratos, porém sem resistência a solventes orgânicos, 

incluem-se o polibutadieno, o poliisopreno, o copolímero de estireno-butadieno e a 

borracha butílica. 

 O poliisopreno foi obtido em 1955 com estrutura estéreo-regular, contendo 93 a 

96% de configuração cis, enquanto a borracha natural se apresenta com 98%. É preparado 

por polimerização, com emprego de TiCl4 e tri-isobutilalumínio como coordenantes, ou 

por polimerização aniônica, sendo o iniciador um organo-metálico, como o butil-lítio. 

Como elastômero sintético, tem bom poder de colagem, ou seja, igual ao da borracha 

natural. Seu consumo principal é na indústria de pneumáticos, em que está substituindo a 

borracha natural, inclusive em pneus de aviões militares. O poliisopreno pode ser 

encontrado no mercado nas duas formas, cis e trans.  

 Entre os elastômeros cuja propriedade mais importante é a resistência aos produtos do 

petróleo, cita-se o policloropreno, a borracha nitrílica, o hipalon e a poliuretana. 
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 Mas, mesmo com o avanço nas pesquisas e na tecnologia, o consumo de borracha 

natural ainda continua em alta, pois não se conseguiu fabricar uma borracha com a mesma 

elasticidade que a borracha natural. A borracha natural, por suas características fisico-

químicas, possui qualidades insubstituíveis, possuindo aplicações na indústria 

automobilística, equipamentos hospitalares, equipamentos escolares, aparelhos e acessórios 

elétricos e eletrônicos, brinquedos, utensílios domésticos, acessórios de materiais de 

construção civil, peças de máquinas agrícolas, aplicação nas indústrias têxteis, calçados e 

outros artefatos [25]. 

 

2.2 – Degradação de Polímeros 

 

2.2.1 – Considerações Gerais 

 

Degradação é toda modificação verificada nas propriedades físicas ou químicas dos 

polímeros por ação de agentes ambientais [26]. Diversos tipos de degradação são 

conhecidos, tais como: degradação térmica, fotodegradação, oxidativa, hidrolítica, 

degradação por gases poluentes, degradação mecânica, ultrassônica e outras. 

O alto grau de insaturação do hidrocarboneto da BN favorece a ocorrência de 

inúmeras reações, sendo a mais significativa a degradação oxidativa. Ela pode ser induzida 

pela presença de luz, calor, oxigênio, ozônio, etc., e provocar modificações drásticas nas 

propriedades fisico-químicas do polímero. O uso de antioxidantes é essencial para impedir 

que tal fenômeno venha a acontecer [27]. 

A atividade de um antioxidante depende da sua capacidade de capturar os radicais 

peróxidos e hidroperóxidos e de sua ação catalítica na decomposição do hidroperóxido, 

como também da sua compatibilidade com o polímero [28,29]. A relação entre a estrutura 

química e a eficiência de compostos orgânicos como antioxidantes são muito importantes 

no sentido de se obter compostos sintéticos eficientes capazes de reunir requisitos 

importantes para essa classe de aditivos, tais como alta solubilidade na borracha e baixa 

toxidade [30,31]. A atividade do antioxidante é altamente dependente da natureza da 

borracha [28]. Aminas aromáticas e derivados fenólicos são comumente usados como 

antioxidantes [32,33].  
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 Os constituintes inorgânicos ou sais adicionados podem exercer considerável 

influência no endurecimento por estocagem da BN [34] na estabilidade mecânica do látex 

[35] e na degradação da BN [22,36,37]. Os metais, mesmo em pequenas quantidades, 

participam eficazmente nos processos catalíticos de oxidação de polímeros. Comumente, 

os íons metálicos multivalentes atuam como catalisadores [38], os catalisadores metálicos 

podem afetar o processo de autoxidação de acordo com vários mecanismos dependendo 

das condições experimentais, do tipo de sal usado, da concentração do íon metálico, etc. 

Comumente, os íons metálicos agem como pro-degradantes em poliolefinas, devido 

à decomposição catalítica de hidroperóxidos por certos metais de transição, como o cobre e 

o manganês. Seu mecanismo pode ser mostrado genericamente como o seguinte [39]. 

 

      ROOH   +   Mn+   →   RO·  +   OH-   +   M(n+l)+ 
                ROOH   +   M(n+l)+   →   ROO·   +   H+   +   M n+ 

                    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                         2 ROOH   →   ROO·   +   RO·   +   H2O 

 De acordo com Emanuel [40] a transferência de elétron é precedida pela formação 

de um complexo de coordenação entre o íon metálico e o hidroperóxido. Em vários 

sistemas, os metais de transição podem atuar como antioxidantes. Esta atividade pode ser 

causada por duas reações: 

 

               R·   +   M(n+l)+   →   R+   +   M n+ 

               ROO·   +   M n+   →   ROO-   +   M(n+l)+ 

 

 A cinética do processo de oxidação catalisada por íons metálicos ainda não foi 

completamente desvendada. Existem evidências de que os íons metálicos afetam a 

velocidade de iniciação e a de propagação [41]. Kochi e Rust [42] sugeriram a formação de 

complexos de íons metálicos com radical tipo R·, afetando assim, a velocidade de 

terminação do processo de oxidação. 

 Essencial para a compreensão da oxidação da borracha é o entendimento da 

natureza do oxigênio atmosférico, cujos elétrons desemparelhados podem, para a 

compreensão do ataque do oxigênio à borracha, ser considerados como espécies radicalares 

livres. 
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 Bolland e col. [43] foram os primeiros a propor um mecanismo cinético para a 

oxidação do poliisopreno (Esquema 1). As etapas 2-8 dependem da natureza radicalar do 

oxigênio para a propagação e terminação dos radicais livres gerados na primeira etapa. A 

geração de radicais livres no polímero é a etapa determinante do processo. Ela pode ser 

efetuada por ação do calor ou por ação mecânica que provoque cisalhamento e ruptura das 

cadeias poliméricas individuais.            

Iniciação 
RH   →   R·   +   H+ 

R·   +   O2   →   ROO· 

Propagação 

ROO·   +   RH   →   ROOH   +   R· 

ROOH   →   RO·   +   ·OH 

2ROOH   →   RO·   +   RO2·   +   H2O                                

Terminação 

R·   +   R·   →   Cetonas e Epóxidos    

R·   +    RO2·   →   Aldeídos 

RO2·   +   RO2·   → Ácidos Carboxílicos 

Esquema 1 – Mecanismo de oxidação da BN. RH representa a molécula do hidrocarboneto [43]. 

 

A autoxidação da BN foi estudada extensivamente por volta de 50 anos devido à 

oxidação da cadeia poliisoprênica levar drásticas perdas nas propriedades físicas da 

borracha vulcanizada [44,45]. Portanto, é importante identificar os fatores que podem 

acelerar o processo de redução ou eliminação de seus efeitos. Na borracha crua, a 

autoxidação é acelerada por numerosas variáveis, tais como: calor, luz e íons de metais de 

transição [36]. Embora à parte não isoprênica, como os tocotrienóis, possa dar estabilidade 

para a borracha devido sua conhecida atividade antioxidante, o papel dos outros 

componentes não isoprênicos como as proteínas é menos evidente [46]. 

Boon [47] propôs que a decomposição ácida catalisada de hidroperóxidos alílicos 

“(Hock Cleavage)” é parcialmente responsável pela cisão da cadeia principal da BN 

vulcanizada. Nesse estudo, carbonato de sódio e próton “sponge” foram responsáveis pela 

redução de perda nas propriedades tensoras de uma vulcanização semi-eficiente e em 

menor extensão na vulcanização convencional. Em contraste, uma base não teve nenhum 

efeito nas propriedades tensoras de um peróxido vulcanizado sugerindo que ácidos 

sulfúricos foram fontes de catálise para “Hock Cleavage”. Também foi sugerido que “Hock 

Cleavage” explica as discrepâncias no mecanismo da cisão clássica derivada da ciclização 

do radical peróxido.   

 
39 



A base da teoria moderna de auto-oxidação tem sido discutida em alguns trabalhos 

[48,49]. Estes relatos aplicam conceitos de Bodenstein para a reação em cadeia envolvendo 

intermediários altamente reativos (depois identificados como radicais livres) até o processo 

de auto-oxidação. Todos os substratos orgânicos tais como: plásticos, oléos lubrificantes, e 

produtos de borracha expostos ao ar estão sujeitos à degradação oxidativa [49]. 

A decomposição de hidroperóxidos representa um papel central na oxidação inicial 

de materiais poliméricos [49]. Os principais mecanismos de decomposição usualmente são 

considerados como os seguintes: 

 

ROOH   →   RO·   +   ·OH        

ROOH   +   RH   → RO·   +   H2O   +    R·   

ROOH   +   ROOH   → RO·   +   H2O   +    RO2·                                      

(1) 

(2) 

(3) 

 

A decomposição monomolecular (1) ocorre com alta energia de ativação (150–170 

kJ/mol). Isso toma lugar em baixas concentrações de hidroperóxidos em soluções as quais 

não contém nenhum átomo de hidrogênio fracamente ligado. As reações (2) e (3) são mais 

favoráveis: a energia de ativação é de aproximadamente 36 kJ/mol [50]. A reação (3) 

predomina em altas concentrações de hidroperóxidos, enquanto em baixas concentrações a 

reação (2) é favorecida [49]. Em polímeros contendo átomos de hidrogênio fracamente 

ligados, o mecanismo da reação (2) prevalece. 

Da perspectiva cinética, a reação (1) representa uma decomposição de 

hidroperóxido unimolecular, a qual será de primeira ordem. Desde que, usualmente 

[ROOH] << [RH], a decomposição de hidroperóxidos que segue a rota (2) é descrita como 

uma equação de primeira ordem (mais precisamente, pseudo-primeira ordem). A aplicação 

de uma cinética formal para a reação bimolecular indica que esta seguirá uma segunda 

ordem, desde que haja uma distribuição estatística uniforme de um reagente no meio [49]. 

Contudo, a última condição pode não ser atingida se as reações acontecerem em um meio 

heterogêneo condensado [51]. Reações que são estequiometricamente bimoleculares, mas 

cineticamente de primeira ordem são bem documentadas em sólidos [52] e há numerosos 

exemplos quando a decomposição bimolecular associada a grupos hidroperóxidos é tratada 

como uma reação de iniciação de primeira ordem [53]. 

 

 

 
40 



Estudos conduzidos por Zlatkevich e Gugumus [53,54] demonstraram que a 

decomposição de hidroperóxidos em polietileno consiste de duas reações de primeira 

ordem consecutivas. Evolução detalhada das curvas cinéticas de decomposição de 

hidroperóxidos em polipropileno levou Shlyapnikov e col. [55] à conclusão que os dados 

experimentais são melhores descritos se o processo assumido for de primeira ordem. 

 

2.2.2 – Degradação Termooxidativa 

 

A temperatura exerce influência significativa nas propriedades físico-químicas dos 

polímeros, devido o processamento envolver muitas vezes aquecimento. A quebra das 

ligações químicas sob a ação de calor não é específica, ao contrário da cisão fotolítica. A 

probabilidade de cisão da cadeia cresce para todas as ligações com o aumento da 

temperatura. As energias de dissociação das ligações, porém, diferem consideravelmente 

entre si [56]. 

 

ROOH  R·   +   ·OOH                                → (4) 

 

ROOH  RO·   +   ·OH                               → υh (5) 

 

A energia de radiação de comprimento de onda de 300 nm é suficiente para 

ocasionar a clivagem nas cadeias do polímero, porém não é suficiente para produzir 

radicais peróxidos (RO2
.). Esta decomposição de hidroperóxidos pode ser induzida por 

aumento de temperatura. 

O contato do polímero com atmosfera de oxigênio faz com que este comece a 

absorver o oxigênio sem que ocorra reação. A partir daí o processo torna-se autocatalítico e 

o tempo até o início desse processo é denominado período de indução. 

O comportamento cinético da degradação do poliisopreno é similar ao de olefinas simples, 

mas com algumas etapas adicionais nas reações de propagação das cadeias, devido à 

ocorrência de ciclização de radicais peróxidos via adição às ligações duplas vizinhas do 

poliisopreno. Durante a degradação térmica do poliisopreno ocorre formação de produtos 

voláteis. Na Tabela 3 estão apresentados os principais produtos liberados durante o 

aquecimento a 100ºC do poliisopreno sintético [57,58]. 
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Tabela 3 - Autoxidação do poliisopreno. Principais produtos voláteis resultantes da cisão da 

cadeia polimérica [58] 

Produtos de Oxidação Fórmula 

 

Metacrileína  
 

Metilvinil cetona  
 

Levulinaldeído  
 

4-Hidroxi-2-butanona  

 

4-Metil-4-vinil-butirolactona  
 

4-Hidroxi-4-metil-5-hexenal  
 

5-Hidroxi-6-metil-6-hepteno-2-ona  

 

O Esquema 2 representa o processo de degradação em poliolefinas. Esse processo é 

denominado de reações em cadeia de radical livre. Durante o tempo de serviço de um 

polímero, a degradação termooxidativa ocorre durante a polimerização, estocagem, 

composição e moldagem de artigos plásticos e uso final. A radiação e o calor conduzem a 

quebra da cadeia do polímero e concomitante formação de dois radicais livres. Esses 

radicais livres usualmente reagem primeiro com o oxigênio para formar radicais peróxidos 

e estes abstraem um átomo de hidrogênio de uma segunda cadeia do polímero [59]. 
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Esquema 2 – Processo de degradação em poliolefinas via mecanismo de radical livre. PH é a 

poliolefina [59]. 

 

Como é mostrado no Esquema 2, um evento ocorre na iniciação com a formação de 

um grupo peróxido altamente reativo e a regeneração de um radical livre. O peróxido pode 

então se quebrar originando dois novos radicais que podem abstrair hidrogênios da cadeia 

do polímero e causar a degradação. Por outro lado, essas reações da cadeia conduzem a 

oxidação do polímero e perda de massa molar do polímero. A degradação é observada pela 

mudança na cor e na aparência da superfície e pela simultânea perda das propriedades 

físicas. 

Um mecanismo básico de oxidação de polímeros pode ser mostrado como o 

seguinte [60,61]: 
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Rearranjo da cadeia oxidativa 
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Cisão da cadeia 
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Terminação 
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(10) 

 

É assumido que os grupos que começam a reação em cadeia da oxidação é o grupo 

hidroperóxido que está presente no material após o processamento. Os radicais alquilas que 

podem ser formados durante o processamento são todos convertidos a grupos de 

hidroperóxido. Isto significa que k0 = 0, e a reação de iniciação pode ser negligenciada. 

A cinética de oxidação, na ausência de qualquer aditivo, envolve duas situações 

[61]: 

a) A reação de terminação é postulada como uma recombinação de dois radicais 

poliméricos peróxidos, RO2
., quando existe uma alta concentração de oxigênio no 

meio da reação. Isto equivale dizer que: [R.] << [RO2
.]; 

b) Em presença de baixa concentração de O2, ou quando a reação ocorre a temperatura 

elevada, a reação de terminação ocorre exclusivamente pela recombinação de dois 

radicais poliméricos. 
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2.3 – Antioxidantes 

 

 Todos os substratos orgânicos tais como: plásticos; óleos lubrificantes e produtos de 

borracha expostos ao ar estão sujeitos à degradação oxidativa. Portanto, a iniciação da 

auto-oxidação é muito importante nas indústrias químicas. O processo de auto-oxidação 

envolve a reação de um radical da cadeia iniciado pela ação do calor, luz, ou íons 

metálicos. Assim, a iniciação da oxidação tem merecido toda atenção e vários 

antioxidantes são bem conhecidos [62-64]. Há vários diferentes tipos de antioxidantes. Os 

mais comuns são os fenóis impedidos e as aminas impedidas [65]. 

 

2.3.1 - Antioxidantes naturais 

 

Antioxidantes naturais foram isolados da Hevea brasiliensis no começo do século e 

foi interesse de alguns estudos [66]. Essas substâncias protetoras do látex, que são em sua 

maioria proteínas, encontram-se nas três fases principais do látex e são detectadas por 

ultracentrifugação. Essas três fases são as seguintes: as partículas de borracha, o soro 

(citoplasma) e a fração de fundo, a qual é composta principalmente de partículas lutoids. 

Quando o látex é preservado com alto ou baixo teor de amônia (0,7% e 0,2%) ou outro 

conservante, ocorre uma diluição das partículas lutoids e a liberação das proteínas na fase 

do soro. Assim quando o látex preservado é centrifugado, para aumentar o conteúdo de 

borracha seca de 30% para 60%, apresenta uma proporção reduzida de proteínas solúveis. 

O polipeptídio associado às partículas de borracha constitui cerca de 26% do total de 

peptídios no látex, o soro contém cerca de 48% do total de proteínas no látex e, a fração de 

fundo, que é composta de partículas lutoids, contém cerca de 8 componentes protéicos, 5 

catiônicos e três aniônicos [67].  

Os antioxidantes naturais presentes no látex não são suficientes para promover a 

proteção térmica necessária aos artefatos. A descoberta de produtos sintéticos, os quais têm 

a mesma ação antioxidante, tem diminuído o interesse pelos antioxidantes naturais. Muitos 

compostos preparados sinteticamente são conhecidos por serem excelentes antioxidantes. 

Esses compostos têm tornando-se muito importantes devido à tediosa e não econômica 

separação dos antioxidantes naturais.  
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O aperfeiçoamento da eficiência dos antioxidantes sintéticos nos últimos 20 anos 

foi suficiente para dar um adequado tempo de vida útil à borracha vulcanizada, submetida 

às condições de envelhecimento mais severas. O desempenho do antioxidante em produtos 

de borracha está relacionado à sua volatilidade em altas temperaturas, assim como, à 

presença de poliolefinas saturadas na sua constituição [61]. 

 

2.3.2 Antioxidantes sintéticos 

 

A estabilidade de um material polimérico que forneça proteção contra os agentes 

potencialmente nocivos à sua estrutura molecular tem como objetivo a manutenção das 

características previstas para o seu desempenho adequado. Assegura-se desta forma uma 

maior vida útil ao material polimérico, de acordo com os requisitos de suas aplicações. A 

estabilização de um polímero é obtida pela prevenção e controle dos processos 

responsáveis pela degradação, que podem ocorrer durante a síntese, a composição, o 

processamento, e o uso final do artefato. Freqüentemente distingui-se a estabilização 

preventiva da estabilização por aditivação [68].  

Pode-se alcançar a estabilização de um material polimérico por métodos 

preventivos, também denominados métodos de estabilização interna. As medidas 

preventivas iniciais devem resultar na produção de um polímero mais estável, envolvendo 

desde a escolha dos monômeros de alta pureza necessários na síntese, até a utilização de 

processos especiais de polimerização, onde são minimizados os resíduos e as impurezas no 

interior do polímero.  

Apesar da eficiência dos métodos preventivos de estabilização, o modo mais 

comum de garantir a estabilidade dos vários sistemas poliméricos, quando sujeitos aos 

diferentes agentes degradantes, é a estabilização por aditivação convencional ou 

estabilização externa. Esta consiste em incorporar substâncias que atuam como 

estabilizantes em sistemas poliméricos.  

Dependendo de suas estruturas químicas e de suas condições de aplicação, os 

aditivos estabilizantes podem atuar de várias formas. De acordo com os mecanismos de 

atuação, os estabilizantes estão divididos nas seguintes classes: a) antioxidantes primários; 

b) antioxidantes secundários (agentes de decomposição de hidroperóxidos) e desativadores 

de metais; c) agentes de ocultação (filtros); d) absorvedores de luz UV; e) capturadores de 

energia das moléculas excitadas (quencher).  
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A termooxidação de polímeros envolve reações em cadeia de diferentes radicais 

livres formados na etapa de iniciação. Uma das maneiras de retardar este processo de 

degradação oxidativa é adicionar no sistema, estabilizante. Os estabilizantes que agem 

desta maneira são classificados como antioxidantes primários ou terminadores de cadeia 

[61]. Os antioxidantes primários podem reagir com os radicais livres por adição ou 

combinação, por transferência de elétrons, ou mais frequentemente por transferência de 

hidrogênio. Assim, são classificados respectivamente em capturadores de radicais livres, 

doadores de elétrons ou doadores de hidrogênio [61]. Estão dentro desta classificação os 

antioxidantes do tipo amina, que são os mais efetivos na borracha, apesar de serem 

manchantes e colorantes. Exemplo desses antioxidantes são os produtos de condensação 

cetonas-aminas, como a diaril-diamina e a diaril-amina, os quais são mais baratos e 

garantem uma boa proteção térmica. Os antioxidantes do tipo fenólico são menos corantes 

que as aminas. São do tipo, alquilas de hidroquinonas, fenóis estericamente impedidos, bis-

fenóis e fenóis polinucleares. Os antioxidantes doadores de hidrogênio, também 

denominados de estabilizantes térmicos, assim como os fenóis estericamente impedidos, 

são os aditivos mais utilizados em vários sistemas poliméricos. Os fenóis polinucleares 

apresentam melhor desempenho, em altas temperaturas, que os monofenóis devido à sua 

baixa taxa de sublimação [61]. O mecanismo simplificado de atuação pela transferência de 

hidrogênio de um antioxidante primário (AH) envolve as reações 11 e 12. 

 
••• +→+ ROOAROOAH  (11) 

 

AOORROOA →+ ••  (12) 

 

A inibição envolve a transferência do átomo de hidrogênio do AH para o radical 

alquilperoxil, porque a sua velocidade de formação é determinante. O radical do antioxidante 

formado na Equação 11 (A•) desativa o radical ROO• (Equação 12).  

Uma classe importante de antioxidantes inclui aditivos que decompõem hidroperóxidos em 

produtos estáveis, portanto atua na etapa de iniciação do processo termoxidativo. Estes 

estabilizantes são conhecidos como antioxidantes secundários ou preventivos [69], sendo 

amplamente utilizados como antioxidantes secundários ou agentes de decomposição de 

hidroperóxidos os seguintes aditivos: compostos orgânicos contendo fósforo (fosfitos e fosfonitos) 

e tioéteres. O mecanismo simplificado de atuação dos antioxidantes secundários é representado 
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pelas Reações 13 e 14, onde Ar representa o anel aromático do fosfito, R1 representa o radical 

associado ao tioéter e ROOH é um polímero com ligação hidroperóxido.  

 

ROHPOArOROOHPArO +→+ 33 )()(  (13) 

 

ROHSORROOHSR +→+ 2121 )()(  (14) 

 

A Tabela 4 mostra as principais classes de antioxidantes secundários que inibem a 

oxidação na etapa de iniciação da termooxidação.  

 

 

 

Tabela 4 – Antioxidantes secundários [68,69] 

Tipo Forma de atuação Compostos 

Agentes de decomposição de 

peróxido 

Inibe a oxidação na etapa de 

iniciação da oxidação 

Tiopropianatos,  

fosfitos de arila e alquila, 

ditiocarbamatos de zinco, 

xantatos de zinco, 

ditiofosfatos de zinco 

Desativadores de íons 

complexos 

Forma quelatos com os íons 

metálicos que catalizam a 

oxidação 

EDTA, oxalil bis 

(bensilidinehidrazina), 

diamina de N, N’-di-β-naftil-

fenileno 

Inibidores de propagação da 

oxidação 

Atuam na etapa de 

propagação da oxidação 

Bis-hidroxibenzano, 

dihidroxidibenzeno, 

aminabenzeno 

 

Os mais efetivos desativadores de íon metálico são os agentes quelantes e os compostos 

derivados da hidrazina e da hidrazona, capazes de formar quelatos metálicos muito estáveis 

ocupando os sítios de coordenação [68,69]. Os inibidores de propagação são agentes que 

interrompem os passos da propagação e reduzem consideravelmente a taxa de oxidação.  

Freqüentemente, a combinação sinérgica mais comum é a misturas de antioxidantes que 

funcionam com diferentes mecanismos. Chama-se de sinergismo a ação cooperativa, protetora e 

estabilizante de uma mistura de aditivos, de tal forma que o efeito total é maior que a soma dos 
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efeitos independentes. Por outro lado, sinergismo é também definido como um fenômeno em que a 

ação protetora de uma mistura é maior que a ação do componente mais efetivo, quando em 

concentração igual à concentração total dos componentes na mistura. Esta última definição é 

universal e independente de como ocorrem os processos e suas alterações. Assim, são usadas 

combinações de agentes quelantes metálicos como inibidores de propagação em alguns 

elastômeros. Efeitos potencialmente sinérgicos são obtidos entre inibidores de propagação e 

ditiocarbamatos. Nos plásticos, os antioxidantes tipo sulfito como o ditiopropianato de dilaurila são 

utilizados com os antioxidantes fenólicos para se obter o efeito sinérgico.  

 A eficiência do estabilizador poderá ser devido ao fato que eles atuam 

essencialmente no regime não estacionário de auto-aceleração, o qual pode explicar por 

que modelos estacionários falham para predizer seu desempenho. 

 Os antioxidantes podem oferecer proteção física através de uma barreira que evita a 

passagem do oxigênio, impedindo seu contato com a superfície do artigo. Esta barreira 

deve ser contínua, inerte, impenetrável e ter capacidade de regeneração. Uma proteção 

química é característica daqueles antioxidantes que são extremamente reativos com o 

oxigênio. Um pré-requisito para este tipo de antioxidante é a apresentação de seletividade 

em relação ao oxigênio, aumentando dessa forma, o tempo de vida do composto a ser 

protegido [61]. 

Os antioxidantes são eventualmente consumidos, por perda química, devido a sua 

ação antioxidante, ou muitas vezes por perda física através da migração para a vizinhança, 

ambos conduzindo para a perda de estabilidade do polímero [61]. A perda física, a qual é 

devido a fatores tais como: volatilização; baixa solubilidade e migração são um problema 

bem conhecido [61]. 
 

2.3.3 – Antioxidantes Fenólicos 
 

Os fenóis são uma classe extremamente importante de antioxidantes. Por exemplo, 

a vitamina E, tocoferóis: Toc (Figura 6) e o BHT, 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (Figura 7) 

são conhecidos, respectivamente, como os mais importantes antioxidantes natural e 

sintético.  
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Figura 6 – Estrutura do tocoferol (vitamina E) 

 

CH3

OH

 
Figura 7 – Estrutura do 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT) 

 

A terminação de radicais peróxido por um eficiente antioxidante fenólico (ArOH), 

tal como o α-Toc ou BHT, é representada pela equações (15) e (16) [64]. 

 
kind 

etapa  
rápida 

ROO·   +   ArOH   →   ROOH   +   ArO·                                                                         (15) 

 

ROO·   +   ArO·    →    produtos não radicalares                                                            (16)  

 

Durante o período de indução (τind), a taxa de oxidação pode ser representada pela 

equação (17), onde kp é a constante de velocidade de propagação da reação da cadeia [65], 

 

-d[O2]/dt = Rinib = kpRi[RH]/nkinib[ArOH]                                                                     (17) 

 

Rinib é a velocidade de reação de oxidação inibida pelo antioxidante. kinib é a constante de 

inibição, Ri é a constante de iniciação, n é o numero de radicais peróxidos capturados  e 

RH representa o substrato orgânico. O período de indução na presença do antioxidante é 

dado pela equação (18). 

 

τind = n[ArOH]/Ri                                                                                                                                                                    (18) 
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A equação (18) sugere que o período de indução é proporcional à concentração do 

antioxidante. 

A atividade do antioxidante de prender o radical peróxido pode ser expressa 

geralmente por dois fatores: kinib e τind [70]. Por outro lado, Niki e col. [71] reportaram que 

a eficiência dos antioxidantes pode ser estimada pelos valores de Rinib/R0, onde R0 é a 

velocidade de oxidação não inibida em ausência de antioxidante.  

Os dois melhores tipos de antioxidante comumente utilizados são os preventivos e 

os de interrupção de quebra da cadeia. Os antioxidantes preventivos são mais efetivos em 

altas temperaturas (por exemplo, acima de 100ºC), enquanto os antioxidantes de 

interrupção de quebra de cadeia são mais usados em baixas temperaturas [60,61]. 

O mecanismo de ação de um antioxidante pode ser representado como proposto por 

Keen e col. [60] ou por Boesma [61]. Tais estabilizadores atuam principalmente pela 

competição com os radicais RO2· do polímero, envolvidos no processo de oxidação da 

cadeia. Se o antioxidante é representado como AOH, então: 

 

RO2·  +   AOH   →   ROOH   +   AO·                                                                               (19) 

 

O radical AO· é geralmente estabilizado por ressonância, mas é suficientemente 

reativo para terminar a atividade do radical RO2·: 

 

RO2·   +   AO·   →   ROOAO                                                                                            (20) 

 

O antioxidante AOH pode também reagir com outras espécies presentes, como por 

exemplo, 

 

R·   +   AOH   →   RH   +   AO·        

RO·   +    AOH   →   ROH   +   AO· 

ROOH   +   AOH   →   RO·   +   H2O   +    AO·                                                              

(21) 

(22) 

(23) 

  

 As reações (21) e (22) também contribuem para a atividade do antioxidante. A 

reação (23) é indesejável e não é significativa para o bom desempenho do antioxidante 

[60,61]. 
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 Sistemas antioxidantes como o de sulfeto orgânico-fenólico impedido ou de fosfito 

são notavelmente eficientes na proteção de hidrocarbonetos saturados contra a oxidação 

térmica. A adição de antioxidantes em frações de massa menores do que 1% é suficiente 

para aumentar o tempo de indução por várias ordens de magnitude [72]. Os mecanismos de 

estabilização e a tendência das relações estruturas-propriedades para cada família química 

[73] são geralmente bem compreendidos. Entretanto, aproximações quantitativas 

(cinéticas) para sua eficiência são escassas e muitas vezes baseadas em hipóteses 

simplificadoras questionáveis [72]. 

Os fenóis estericamente impedidos são a maior e principal classe de antioxidantes 

conhecidos. Eles são usados como agentes capturadores de radicais para plásticos, 

elastômeros, fibras sintéticas, combustíveis, lubrificantes e alimentos. O impedimento 

estérico é produzido pelos grandes substituíntes na posição orto do anel em relação ao 

grupo hidroxila. Estes substituíntes influenciam na especificidade dos fenóis, pois os 

átomos de hidrogênio abstraído do substrato orgânico bloqueiam o radical fenoxi [74]. 

Assim, os antioxidantes competem com os substratos orgânicos como uma fonte de 

hidrogênio para os radicais na seqüência da auto-oxidação. 

Derivados fenólicos mono, di e polinucleares estericamente impedidos agem como 

seqüestradores de radicais e possuem diversas aplicações. Normalmente, os fenóis sâo 

substituídos nas posições 2 e 6 por grupos alquila terciários, onde o substituinte mais 

comum é grupo butil terciário. A vantagem dos derivados fenólicos polinucleares, ou 

fenóis com alto peso molecular substituídos na posição 4, é a redução da volatilidade que 

os torna adequados para aplicações em temperaturas elevadas [73]. 

Os antioxidantes mais eficientes para os polímeros são os compostos amino-

aromáticos, fenólicos e amino-fenólicos. Esses compostos reagem com os radicais 

propagadores de cadeia, gerando radicais livres de baixa energia, que são incapazes de 

iniciar reações em cadeia e são convertidos em compostos mais estáveis. 

A mistura sinergística de um monofenol estericamente impedido (2,6-di-terc-butil-

4-metil-fenol) e a difenilamina, é a combinação que tem sido usada por muitos anos para 

melhorar o desempenho dos antioxidantes [75].  

As combinações de antioxidantes secundários com antioxidantes primários 

possuem um forte efeito sinergístico (heterosinergismo), prinicipalmente na estabilização 

de óleo mineral [74,76]. Braun e Omeis (2001) [73] citam que o efeito sinergístico também 

ocorre quando antioxidantes amínicos e fenólicos são combinados. Segundo eles, o efeito 
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baseia-se na capacidade que os fenóis possuem de regenerar os antioxidantes amínico, 

tornando-os mais eficientes. 

 

2.3.4 – Efeitos dos substituintes na eficiência dos antioxidantes fenólicos 

 

Estudos sobre os efeitos da configuração molecular dos antioxidantes sugerem que 

a eficiência da p-nitrofenilenodiamino está relacionada com as densidades eletrônicas dos 

grupos ligados ao nitrogênio. 

A substituição de hidrocarbonetos no nitrogênio das aminas aromáticas 

dissubstituídas aumenta a eficiência antioxidante, provavelmente porque há um aumento 

na densidade eletrônica em volta do grupo funcional. Segundo Penketh (1957) [77], um 

fenol é dito excelente se possuir os substituintes terc-butil e/ou metil na posições orto. 

Howard e Ingold (1963) [78] estudaram o efeito dos substituintes no fenol, usando 

grupos alquilas, metoxi, cloro e nitro como substituintes e concluíram que as propriedades 

dos substituintes doadores de elétrons são importantes para o aumento da atividade do 

fenol. Já os substituintes retiradores de elétrons, tais como metila, terc-butila e metoxila 

nas posições 2, 4 e 6, aumentam a atividade dos fenóis, enquanto os substituintes 

retiradores de elétrons diminuem a atividade antioxidante. 

Segundo Kajiyama e Ohtkatsu (2001) [79], Yamashita e Ohkatsu (2003) [80], a 

atividade antioxidante de um fenol (sequestrador de radical) diminui se ele tiver um 

substituinte na posição orto formando uma ponte de hidrogênio intramolecular com a 

hidroxila fenólica, enquanto o substituinte para localiza e estabiliza o elétron do radical 

fenoxi na posição para aumentando a atividade do fenol.  

Kajiyama e Ohtkatsu (2002) [81] citam que os antioxidantes fenólicos são um dos 

mais importantes aditivos para capturar radicais peróxi, e impedir ou retardar a auto-

oxidação. Geralmente são substituídos nas posições orto e para, e o substituinte mais 

usado para estas posições é o terc-butil. 

Segundo Litwinnienko e Col. (1999) [82] a atividade antioxidante dos polifenóis 

depende da presença de grupos hidroxila na molécula. A presença de uma cadeia alquila na 

posição para favorece a deslocalização e estabilização eletrônica do radical fenólico 

formado durante a reação em cadeia. 
 As reações mais importantes das reações de degradação e estabilização de um 

substrato orgânico são: a propagação; a quebra e a inibição, e estão resumidas na Figura 8. 
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Figura 8 – Esquema da oxidação e estabilização de 

cadeia [61]. LnH é o estabilizante. 
 

O parâmetro σ na Figura 8 é a probabilidade de saída do radical que é determinado 

pela ocorrência de reações de gaiola durante a decomposição do hidroperóxido. A cadeia 

de oxidação na Figura 6 mostra as possíveis reações de um radical de alquila. Os produtos 

resultantes estão inertes ou outro radical de alquila reativo. Usando este esquema é possível 

calcular as probabilidades para o radical iniciante consumir um radical devido à reação 

com outro radical (terminação) ou formar um ou dois novos radicais. Durante a 

termooxidação o radical de alquila inicial reage imediatamente com oxigênio resultando na 

formação de um radical de peróxido. Este radical de peróxido pode reagir com uma 

molécula inibidora, com outro radical ou com uma cadeia de polímero. Assim, um radical 

inicial pode produzir um ou dois novos radicais alquila. 
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2.4 - Considerações Sobre o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC) 

 

O líquido da castanha de caju (LCC) vem sendo estudado há alguns anos. 

Atualmente, o LCC bruto é exportado por um preço ínfimo. Fora do Brasil, os derivados 

do LCC estão sendo utilizados como antioxidante de borracha [83]. A descoberta de 

semelhanças entre a molécula do LCC e a de compostos fenólicos - matéria-prima mais 

comum dos antioxidantes para combustíveis e lubrificantes - foi à base da pesquisa para 

sua utilização também como essa forma de antioxidante no poli (isopreno) sintético e 

natural. 
O cajueiro (Anacardium occidentale, L.), planta nativa do Brasil, encontra-se hoje 

espalhado também na África e Ásia. Produz um fruto, a castanha (Figura 9), de 

importância industrial, por si e, pela produção, durante o beneficiamento da amêndoa da 

castanha de caju, de um subproduto denominado líquido da castanha de caju (LCC), 

conhecido internacionalmente como Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) [84]. 

endocarpo 
película 

amêndoa 

(A) (B)

epicarpo 

mesocarpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - (A) Corte transversal da castanha (B) corte longitudinal ao longo da linha natural de 

clivagem realizado para a remoção da amêndoa. 

 

O LCC é constituído de uma mistura de compostos fenólicos extraídos da casca da 

castanha de caju. O principal componente do LCC é o ácido anacárdico (ácido 3-n-

pentadecilsalicílico), um composto aromático com uma cadeia alquilica longa e insaturada, 

presente em 80-90%, enquanto o cardol (3-n-pentadecilresorcinol), o cardanol (3-n-

pentadecilfenol) e o metilcardol (2-metil-5-n-pentadecilresorcinol) estão presentes em 

menores quantidades. A Figura 10 mostra as estruturas dos principais componentes do 

LCC [85,86].   
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Figura 10 – Estruturas dos principais componentes do LCC [85,86].  

 

O radical R mostrado na Figura 10 representa uma cadeia longa alifática, que pode 

ser saturada (C15H31) e/ou insaturada com uma (C15H29), duas (C15H27) e três (C15H25) 

insaturações. No caso dos derivados insaturados, a primeira ligação olefínica ocorre no C8 

[86].  

O trieno está presente em maior proporção, enquanto o saturado aparece em menor 

proporção. No entanto, a quantidade de monoeno é maior do que a de dieno no ácido 

anacárdico e no cardanol e menor no cardol e no 2-metilcardol [63]. O estudo da cadeia 

carbônica lateral dos componentes fenólicos mostra que as duplas ligações ocorrem nas 

posições 8, 11 e 14. A composição média dos ácidos anacárdicos, cardanóis, cardóis e 2-

metil cardóis, esta mostrada na Tabela 5 [87]. 
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Tabela 5 - Composição dos componentes fenólicos do LCC natural obtida por 

cromatografia de camada delgada e espectrometria de massa [87]. 

Constituinte Ácido anacárdico % Cardanol % Cardol % 2-metil cardol % 

saturado 2,2 - 3,0 3,9 - 4,4 0,2 - 2,7 0,9 - 1,3 

monoeno (8') 25,0 - 33,3 21,6 - 32,2 8,4 - 15,2 16,3 - 25,3 

dieno (8',11') 17,8 - 32,1 15,4 - 18,2 24,2 - 28,9 20,6 - 24,4 

trieno (8',11',14') 36,3 - 50,4 45,2 - 59,0 36,5 - 67,2 49,8 - 62,2 

 

O líquido da castanha de caju (LCC) encontra muitas aplicações industriais, tais 

como: formação de resinas fenol-formaldeído, resinas epóxi, resinas alquídicas, resinas 

trocadoras de íons, ceras antioxidantes, elastômeros, agregantes, adesivos, dentre outras 

[88-94].  

O líquido da castanha de caju pode ser polimerizado por diversos caminhos [95], 

sendo os mais comuns: a produção de resinas alquídicas através da polimerização por 

adição na cadeia lateral e a produção de resinas fenólicas através da polimerização por 

condensação com aldeídos [96]. 

Na polimerização por condensação com formaldeído, o cardol apresenta maior 

reatividade devido à presença de duas hidroxilas no anel aromático. Este fato favorece a 

polimerização seletiva dos monômeros fenólicos do LCC [95].  

A reação entre o fenol e o formaldeído pode se processar em várias etapas: O 

primeiro passo da reação é a formação do composto de adição, conhecido como derivado 

do metilol. A reação ocorre nas posições orto ou para em relação ao grupo OH e o metilol 

obtido pode ser considerado como verdadeiro monômero desta reação. Essa etapa pode ser 

considerada como uma substituição eletrofílica no anel pelo carbono do formol ou como 

uma adição nucleofílica do anel aromático ao grupo carbonila.  

A base catalisa a reação transformando o fenol no íon fenóxido, que é relativamente 

mais reativo, ou seja, mais nucleofílico, enquanto que o ácido catalisa a reação, 

convertendo o formaldeído em íon positivo, aumentando assim o caráter eletrofílico do 

carbono da carbonila [97] (Figura 11). 
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Figura 11 - Catálise ácida e catálise básica de fenóis 

 

Como já mencionado, o fenol apresenta um grupo (OH) orto-para dirigente, o que 

proporciona a existência, no fenol, de três hidrogênios susceptíveis a reação com o 

formaldeído. Isto possibilita a obtenção dos derivados do metilol, os quais, são formados 

mais satisfatoriamente em condições neutras ou alcalinas [98].  

Os fenóis metilóis, na presença de um catalisador alcalino e formaldeído com razão 

superior a 1, podem condensar tanto através de ligações metileno, quanto através de 

ligações éter. Esta última após a perda de formaldeído origina também pontes de metileno. 

Os produtos gerados são denominados de RESOLES, também solúveis e fusíveis, quando 

não reticulados [98] (Figura 12).  
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Figura 12 - Condensação de fenóis 
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No entanto, se a reação prosseguir pode ocorrer a formação de um polímero 

tridimensional, resultante da condensação de um grande número de núcleos fenólicos, 

denominado de baquelite (Figura 13). 
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Figura 13 - Condensação de polifenóis para formar a baquelite 

 

2.4.1 – LCC natural e técnico 

 

O processo de extração do LCC pode ser realizado através do uso de solventes 

(LCC natural) ou à quente (LCC técnico) [99]. Os principais componentes do LCC natural 

são os ácidos anacárdicos e os cardóis, com 60-82% de ácido anacárdico, 13-20% de 

cardol, 1-9% de cardanol e traços de 2-metil-cardol [99]. 

O tratamento térmico do LCC durante a torragem das castanhas provoca a 

descarboxilação parcial do ácido, que é completada por uma destilação para obtenção 70-

80% do produto puro, que contém principalmente cardanol. Por ser um produto insaturado, 

o cardanol requer um processo de destilação rápido, para evitar sua polimerização. As 

repetidas destilações para purificação do cardanol reduzem o grau de insaturação, como 

resultado da polimerização seletiva dos componentes mais insaturados [100]. 

Após a descarboxilação (Figura 14), o LCC natural passa a ser denominado LCC 

técnico, e apresenta uma composição de 60-95% de cardanol, 4-20% de cardol, 0-22% de 

material polimérico e traços de 2-metilcardol [96,99]. As pequenas variações na 

composição do LCC e do cardanol destilado são influenciadas por fatores como clima, 
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localização geográfica e variedade botânica do cajueiro e também dos tratamentos 

utilizados na obtenção do LCC [101]. 
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Figura 14 - Reação para descarboxilação do ácido anacárdico [102]. 

 

As composições dos componentes fenólicos no LCC natural e industrial foram 

estudadas por diversas técnicas [103]. Um sumário dos resultados encontrados estão 

mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Composição dos componentes fenólicos do LCC natural e técnico [103]. 

Componentes fenólicos LCC natural (%) LCC técnico (%) 

Ácido anacárdico 71 – 82 0 - 1,8 

Cardanol 1,2 - 9,2 63 – 95 

Cardol 13,8 - 20,1 3,8 - 18,9 

2-metil cardol 1,6 - 3,9 1,2 - 5,2 

Material polimérico - 0 - 21,6 

Outros 0 – 2 0 – 4 

  

O material polimérico presente no LCC técnico é conseqüência da adição de 

ligações duplas de diferentes cadeias alquídicas favorecidas pelo aquecimento do LCC 

durante o beneficiamento da amêndoa [104]. Um dos parâmetros importantes na avaliação 

de suas qualidades é a medida de viscosidade, pois com ela é possível avaliar o grau de 

polimerização sofrido pelo LCC durante o processo de extração à quente. 

Vários métodos de purificação do LCC técnico são conhecidos, mas poucos são 

eficientes. A utilização de colunas cromatográficas ainda é o mais eficiente, mas é 

dispendioso, consome muito tempo e não é comercialmente viável. Paramashivappa e Col. 

[103] desenvolveram um método para a separação do cardol e cardanol através de extração 

com solventes, mas este método só é aplicado ao LCC natural. 
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2.4.2 – Principais Aplicações do LCC e seus Derivados 

 

O LCC apresenta características químicas e fisico-químicas peculiares, que são 

atribuídas principalmente às duplas ligações presentes na cadeia lateral e ao anel fenólico. 

Estas características juntas não são obtidas facilmente em laboratório e por isso o LCC é 

um dos compostos naturais de maior funcionalidade. Apresenta ótima estabilidade, 

permanecendo líquido mesmo em temperaturas muito baixas (-70ºC) [85], é um bom 

isolante elétrico, e tem boa estabilidade térmica [105]. Em relação aos seus derivados o 

cardanol possui odor menos irritante, menor volatilidade e maior ponto de fusão que os 

outros derivados fenólicos, o que o torna menos tóxico tanto para o homem quanto para o 

meio ambiente [85].  

O LCC e os derivados do cardanol são amplamente usados nas indústrias de 

lâminas para reduzir a fragilidade e melhorar a flexibilidade dos laminados. Estes produtos 

têm resistência a altos impactos, boa aderência, boa flexibilidade e alta resistência ao calor 

[105]. 

Algumas tintas e vernizes desenvolvidos a partir do LCC apresentam propriedades 

superiores às convencionais desenvolvidas a partir de óleos e resinas sintéticas [106]. 

Entretanto, devido a sua cor escura, o LCC é usado exclusivamente para a fabricação de 

tintas escuras e esmaltes pretos, incluindo preparação para anticorrosão de esmaltes pretos 

e vernizes marinhos. 

O cardanol é um eficiente agente dispersante para alumina em meio contendo 

tolueno [107] e vários estudos vêm mostrando que o cardanol e seus derivados podem ser 

utilizados como plastificante para a borracha natural, polimetilacrilato e poliestireno [104]. 

Sais de amônio quaternário, obtidos a partir do cardanol, vêm sendo utilizados 

como desinfetantes, germicidas e agentes sanitários, principalmente na indústria de 

alimentos e de limpeza [108]. 

Outra aplicação dos derivados do cardanol que vem crescendo bastante nos 

últimos anos é como antioxidante. Os antioxidantes são compostos orgânicos que ao serem 

adicionados ao material orgânico oxidável inibem a auto-oxidação e, em geral, prologam a 

vida útil dos substratos. São utilizadas para estabilizar principalmente alimentos, 

combustíveis, lubrificantes e polímeros [74,76,109]. Para cada uma dessas substâncias são 

usados antioxidantes em quantidades específicas, que são selecionadas de acordo com sua 

eficiência, solubilidade e custo. Os compostos mais comuns e eficazes como antioxidantes 
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são os fenóis impedidos, aminas aromáticas secundárias, ditiocarbamatos metálicos, 

aminas impedidas, que agem como varredores de radicais e certos ésteres sulfitos, 

compostos trivalentes de fósforo, que agem como decompositores de peróxidos 

[74,76,109]. 

Segundo Bowman e Stachowiak [76], os três principais tipos de aditivos mais 

eficientes para impedir a degradação em substratos orgânicos são os sequestradores de 

radicais, os desativadores de metais e os decompositores de hidroperóxidos. 
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3 - OBJETIVOS 

  

  O objetivo do trabalho consiste em verificar e quantificar a ação antioxidante do 

líquido da castanha de caju e de alguns derivados (Figura 15), sobre a degradação térmica 

do poli (1,4-cis-isopreno) sintético (PIS), na forma de filme, aplicando-se como técnica 

principal o estudo cinético por espectroscopia de infravermelho e de outra técnica 

complementar como a análise térmica. A quantificação será determinada através de 

medidas do tempo de indução e da velocidade de termooxidação a 140 ºC. 
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Figura 15 - Espécies Antioxidantes 
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4 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 - Materiais utilizados 

  

4.1.1 - Poli (1,4-cis-isopreno) sintético (PIS) 

  

O poli (1,4-cis-isopreno) sintético foi proveniente da Aldrich Chemical Company e 

conservado em baixa temperatura (~ - 10ºC).  

 

4.1.2 - Borracha Natural (BN) da Hevea brasiliensis 

  

A BN de seringueira foi proveniente da usina Planalto Paulista, sendo do tipo CCB-

1 (Crepe Clara Brasileira), utilizada sem purificação adicional.  

  

4.1.3- Líquido da castanha de caju (LCC) 

 

O LCC técnico foi proveniente da fábrica de castanha CIONE, enquanto o LCC 

natural foi obtido a partir das cascas de castanhas provenientes da EMBRAPA (Empresa 

de Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Clones CCP09. Já o cardanol hidrogenado e 

alquilado foram provenientes do PADETEC (Parque de Desenvolvimento Tecnológico do 

Estado do Ceará). 

 

4.1.4 – Antioxidantes comercias 

 

O DPPD (N,N’-fenil-p-fenileno-diamina) foi proveniente da Aldrich Chemical 

Company, enquanto o IPPD (N-isopropil-N-fenil-p-fenileno-diamina), o Banox H (2,2,4-

trimetil-1,2-dihidroquinolina-polimerizado) e o Banox S (fenol estirenado), denominados 

de BH e BS respectivamente, foram proveniente do SENAC-RGS. Já o BHT (2,6-di-terc-

butil-4-metil-fenol) foi proveniente do PADETEC. 

 

4.1.5 – Derivados do β-naftol 

 

 Os derivados do β-naftol: AO-1 (6-N-etil, N-etilamino-β-naftol), o AO-2 (6-N-etil-

N-dietilamino-β-naftol) e AO-3 (1-amino-β-naftol e 1,6-diamine-β-naftol) foram 
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sintetizados no Departamento de Engenharia Química da UFRN (Universidade Federal do 

Rio Grande de Norte [110]  

 

4.1.6 - Solventes e Reagentes 

  

Os solventes e reagentes foram provenientes da Reagen, da Merck e da Synth, com 

grau de pureza de aproximadamente 99%. Os solventes empregados foram acetato de etila, 

acetona, clorofórmio, hexano, metanol e tolueno. 

 

4.2 – METODOLOGIA 

 

4.2.1 - Extração do líquido da casca da castanha do caju (LCC) [111-113] 

 

Para a extração do LCC, castanhas foram estocadas durante a noite no freezer para 

tornar as cascas quebradiças. As castanhas foram biseccionadas por marteladas suaves ao 

longo do eixo de junção das duas metades da casca e submersa em hexano. 

Após o período de extração (14 dias para LCC natural) a solução de hexano foi 

transferida para um balão de fundo redondo e roto-evaporada. O material residual da casca 

foi re-extraído com hexano por mais 1 dia.  

7Os extratos combinados foram filtrados e roto-evaporados até peso constante 

(Esquema 3). O método utilizado para a extração do LCC natural mostrou rendimento de 

14,5 %. O LCC técnico foi obtido industrialmente extraído pelo método descrito na 

literatura. 
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Esquema 3 - Metodologia para a extração do LCC. 

 

4.2.2 - Isolamento dos constituintes do LCC [111-113] 

 

4.2.2.1 - Isolamento do ácido anacárdico a partir do LCC 

 

 O LCC natural (Esquema 4) obtido foi dissolvido em solução metanólica à 95 % 

(63 mL), em seguida hidróxido de cálcio (5,25 g) foi adicionado em porções sob agitação. 

Após a completa adição de hidróxido de cálcio, a temperatura da mistura reacional foi 

aumentanda até 50 ºC e a agitação foi continuada por 3 horas. A solução sobrenadante foi 

monitorada por TLC para garantir a ausência do ácido anacárdico. Após o término da 

reação, o precipitado do anacardato de cálcio foi filtrado e completamente lavado com 

metanol (200 mL). A massa foi seca sob vácuo à 45-60 ºC por 2 horas (11,55 g). O filtrado 

foi preservado para subsequente isolamento do cardol e cardanol. O anacardato de cálcio 

(11,55 g) foi suspenso em água destilada (46,2 mL) e HCl 11 M (6,3 mL) foi adicionado e 

o sistema agitado por 1 hora. A mistura resultante foi extraída com acetato de etila (2 x 150 

mL). A camada orgânica combinada foi lavada com água destilada (2 x 100 mL), seca 

sobre sulfato de sódio anidro, e concentrada sobre pressão reduzida para render 7,10 g  do 

ácido anacárdico (Rend: 71,3 %). Já os constituintes derivados do LCC técnico foram 
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obtidos a partir do Esquema 4. Para o LCC técnico obtido industrialmente verificou-se 

35,2 % de resíduo atribuídos a material polimerizado e outros. 

 

4.2.2.2 - Separação do cardol e cardanol 

 

4.2.2.2.1 - Separação do cardanol 

 

 A solução metanólica obtida após a filtração do anacardato de cálcio foi 

concentrada até 200 mL sob pressão reduzida. Licor amoniacal a 25 % (200 mL) foi 

adicionado e agitado por 15 minutos. A solução foi então extraída com uma mistura 

hexano/acetato de etila (98:2) (3 x 100 mL). A camada orgânica combinada foi lavada com 

solução de NaOH à 2,5 % (200 mL) seguida por solução de HCl à 5% (100 mL) e água 

destilada (100 mL). A camada orgânica foi seca sob sulfato de sódio anidro e concentrada 

para obter cardanol puro (0,88 g (8,4%) para o LCC natural). 

 

 

4.2.2.2.2 - Separação do cardol 

 

 A solução metanólica amoniacal foi extraída com uma mistura acetato de 

etila/hexano (80:20) (200 mL). A camada orgânica foi lavada com HCl à 5 % (100 mL) 

seguida por água destilada (100 mL), e o material seco sob sulfato de sódio anidro, e 

concentrada para obter cardol puro (2,13 g e 20,3 %) para o LCC natural.  
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LCC natural (10,5 g ) 

Anacardato de Cálcio 
Suspensão (11,55 g / 46,2  mL) 

Camada de Metanol  
Aquoso (Cardanol, Cardol) 

Fração Orgânica 
(Lavada em H2O dest. 2 x 100 mL 
seco sob Sulfato de Sódio Anidro). 

Fração Aquosa 
Fração Orgânica (Cardanol)  

Lavada em 100 mL sol. NaOH à 2,5%, seguido 
por 100 mL HCl à 5% e 100 mL H2O, e seco 
sob Sulfato de Sódio Anidro. 

Amônia Metanólica 
Aquosa (Cardol) 

Amônia Metanólica 
Aquosa 

Fração Orgânica 
Lavada em 100 mL de HCl à 5% e 100 mL 
H2O, e seco sob Sulfato de Sódio Anidro. 

 

Cardol, 2,13 g (rend: 20,3 %) 

Cardanol,  0,88 g (rend: 8,4 %) 

Ácido Anacárdico  
7,10 g (rend: 71,3 %) 

Metanol Aquoso (à 95%) (63 mL respectivamente) 
Hidróxido de Cálcio (5,25 g). 

Filtração (lavagem com 200 mL de MeOH) 

Concentração a 200 mL, Solução de Amônia à 25%  
(200 mL), Hexano:Acetato de Etila (98:2) (3 x 100 mL) 

HCl 11 M (6,3 mL) 
Acetato de Etila (2 x 150 mL) 

Concentração 
(45–50 ºC)/2h  

Concentração  
(45–50 ºC)/2h 

Concentração  
(45–50 ºC)/2h 

Acetato de Etila:Hexano 
(80:20) (200 mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 - Metodologia para o isolamento dos constituintes do LCC Natural [111-113]. 
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LCC técnico (110 g LCC) 

Camada de Metanol  
Aquoso (Cardanol, Cardol) 

Fração Orgânica (Cardanol)  
Lavada em 100 mL sol. NaOH a 2,5%, seguido 
por 100 mL HCl a 5% e 100 mL H2O, e seco 
sob Sulfato de Sódio Anidro. 

Amônia Metanólica 
Aquosa (Cardol) 

Amônia Metanólica 
Aquosa 

Fração Orgânica 
Lavada em 100 mL de HCl a 5% e 100 mL
H2O, e seco sob Sulfato de Sódio Anidro. 

 

Cardol 20,39 g (rend: 18,5 %) 

Cardanol, 50,96 g (rend: 46,3 %)  

Metanol Aquoso (à 95%) (660 mL) 

Concentração a 200 mL, Solução de Amônia à 25%  
(200 mL), Hexano:Acetato de Etila (98:2) (3 x 100 mL) 

Concentração  
(45–50 ºC)/2h 

Concentração  
(45–50 ºC)/2h 

Acetato de Etila:Hexano 
(80:20) (200 mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5 - Metodologia para o isolamento dos constituintes do LCC Técnico [111-113]. 
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4.3 - Preparação dos filmes de PIS 

 

Os filmes foram preparados a partir do poli (1,4-cis-isopreno) sintético, por 

evaporação sucessiva da solução do polímero (2 g/dL em CHCl3) na ausência e presença do 

LCC e seus derivados, com as respectivas concentrações: 1; 2; 3 e 5%, sobre película de 

Teflon (espessura de 0,10 mm). A solução do PIS foi homogeneizada, sob agitação por 

aproximadamente 12 h e os antioxidantes foram adicionados diretamente na solução do 

polímero e deixado sob agitação durante 12 h, antes da solução ser depositada sobre a película 

de Teflon. A evaporação foi realizada durante 24 h para garantir que todo o solvente (CHCl3) 

fosse eliminado. A dimensão dos filmes foi de 2,5 cm x 5,0 cm x (60 ± 10 µm). 

 

4.4 - Determinação da Espessura dos Filmes 

  

A espessura dos filmes foi determinada através de um micrômetro da Mitutoyo e 

confirmada por absorção na região do infravermelho pelo acompanhamento da banda 

correspondente ao grupamento CH2 (referente à banda em 1448 cm-1), usada como padrão 

interno para a determinação da absorbância relativa das bandas de formação de 

hidroperóxidos e de carbonilas, e do consumo de ligação dupla. 

 A espessura dos filmes é fator preponderante no que diz respeito à determinação do 

tempo de indução e das constantes de velocidade da reação térmica. Uma curva de calibração 

foi obtida a partir da absorbância dos filmes de PIS puro, por espectroscopia de infravermelho, 

mostrada na Figura 16. Filmes de diversas espessuras foram preparados e sua espessura 

determinada com o emprego do micrômetro e verificado o correspondente valor da 

absorbância da banda representativa do grupamento CH2. Verificou-se que para os filmes de 

PIS com espessura entre 10 e 80 µm, a absorbância em 1448 cm-1 segue um comportamento 

linear. O método não é sensível para uma espessura abaixo de 10 µm, nem acima de 80 µm. A 

equação obtida foi: 

 

Y = 0,03729ξ                                             (24) 

 

onde ξ é a espessura do filme de PIS. 

Nesse trabalho foi usado um valor da absorbância do referido pico entre 2,0 e 2,5, que 

corresponde uma espessura do filme de 60 ± 10 µm. 
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Figura 16 – Curva de calibração para determinação da espessura dos filmes de poli (1,4-cis-

isopreno) sintético. 

 

4.5 - Aquecimento dos filmes 

  

Os filmes de PIS na ausência e presença dos antioxidantes (1, 2, 3 e 5%) foram 

aquecidos numa estufa Model-19 (Thelco), à temperatura constante de 140 ± 1 °C e em ar 

atmosférico por tempos variados. 

 

4.6 - Infravermelho 

  

A análise de absorção na região do infravermelho foi feita em equipamento Shimadzu 

FTIR–8300, com o material na forma de filme. 

 

4.7 - 1H NMR 

 

Os espectros de 1H NMR foram obtidos em um equipamento Brucker Avance DRX-

500, operando em 500 MHz. 
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4.8 - Cinética de oxidação 

 

A partir dos espectros de infravermelho obtidos para o PIS nos vários tempos de 

aquecimento foi feito o estudo cinético da reação. A reação de termooxidação de PIS é 

conhecida como de primeira ordem, pelo menos no seu período inicial [114]. Para possibilitar 

a comparação dos dados, todos os valores de absorbância foram calculados em relação à 

banda de absorção em 1448-1450 cm-1, que é referente ao grupamento CH2, usado como 

padrão interno [115,116]. 

 

4.9 - Estudo viscosimétrico 

 

O acompanhamento reológico foi feito através de determinação da viscosidade 

intrínseca do PIS e da BN. As tomadas de tempo de escoamento ou medidas viscosimétricas 

foram efetuadas em um viscosímetro de Ubbelohde, com capilar de 0,5 mm de diâmetro. O 

viscosímetro contendo a solução de borracha era imerso num banho termostatizado com 

temperatura controlada em 30,0 ± 0,5°C. O processo fundamenta-se nas medidas do tempo de 

escoamento da solução, efetuadas para se alcançar valores reprodutíveis (no mínimo 3 vezes). 

A solução era diluída no próprio viscosímetro e a concentração variou em média de 0,2800 a 

0,1436 g/dL. O solvente utilizado foi o tolueno cujo tempo de escoamento era de 85 ± 1 s. As 

medidas das médias dos tempos de escoamento geraram as viscosidades específicas através da 

seguinte equação: ηesp= (ts - t0)/t0 onde, ts é o tempo de escoamento da solução e t0 é o tempo 

de escoamento do solvente. Um gráfico de ηesp/c versus concentração foi obtido e, por 

extrapolação, quando c→0, tem-se a viscosidade intrínseca. 

 

4.10 - Reologia 

  

As análises reológicas foram realizadas num reômetro BROOKFIELD, modelo DV 

III, utilizando o spindle cone-plate CP52. As medidas foram realizadas em várias temperaturas 

controladas por banho termostático e o cálculo da energia de ativação de fluxo foi obtido a 

partir da equação de Arrhenius-Frenkel-Eyring [117]. 
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4.11 - Estudo cromatográfico 

 

A distribuição de massa molar foi determinada por cromatografia de permeação em gel 

(GPC). Utilizou-se um sistema cromatográfico tipo HPLC da Shimadzu, consistindo de uma 

bomba modelo LC-10AD funcionando isocraticamente com um detetor de índice de refração 

modelo RID-6A, ambos da Shimadzu.  

Para a separação foram empregados duas colunas em série da Phenomenex, do tipo 

Phenogel LINEAR/MIXED 5 e 5U com 7,80 x 50 mm e 7,8 x 300 mm, respectivamente, 

ambas empacotadas com o copolímero estireno-divinilbenzeno (SDVB). Foram empregadas 

padrões do poliestireno (Shodex-Showa denko), com as seguintes concentrações: c = 0,10 % 

(Mw = 1,13 x 103 g/mol; Mw = 2,96 x 103 g/mol), c = 0,08 % (Mw = 2,85 x 104 g/mol; (Mw 

= 6,60 x 104 g/mol; Mw = 1,72 x 105 g/mol; Mw = 5,65 x 105 g/mol), c = 0,05 % (Mw = 1,01 

x 106 g/mol; Mw = 2,16 x 106 g/mol). As soluções dos padrões foram filtradas em membrana 

de teflon com porosidade de 0,50 µm proveniente da Aldrich. Para todas as amostras e 

padrões foram injetadas alíquotas de 50 µL. 

 

4.12 - Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Foram utilizados filmes finos de poli(1,4-cis-isopreno) sintético na ausência e presença 

dos antioxidantes. As curvas termogravimétricas dos filmes foram obtidas utilizando-se o 

equipamento da Shimadzu TGA-50, usando cadinho de platina e em atmosfera de nitrogênio e 

ar sintético, com fluxo de 50 mL/min na faixa de temperatura de 25 à 900ºC, nas taxas de 

aquecimento de 5, 10, 20, 30 e 40 ºC/min. A massa das amostras de BN analisadas foi de 10 

mg. Os parâmetros estudados foram: temperatura do início da decomposição (Ti), temperatura 

de pico (Tp), massa residual em 900 ºC e IPDT. O IPDT é um parâmetro definido por Doyle 

como “integral procedural decomposition temperature”. É uma temperatura de decomposição, 

próxima à temperatura de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC [118]. É um índice de 

dados cumulativos que leva em consideração todo o perfil da curva normalizada. Apesar de 

ter sido proposto em 1961, continua sendo empregado como um dos critérios para a 

determinação da estabilidade térmica de polímeros [119-123]. Para cálculo das energias de 

ativação (Ea) foram empregados os métodos de Ozawa e Kissinger [124,125]. 
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4.13 - Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

  

As análise de DSC do poli (1,4-cis-isopreno) sintético na ausência e presença dos 

antioxidantes foi realizada no equipamento da Shimadzu DSC-50, usando cadinho de platina e 

em atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 50 mL/min na faixa de temperatura de 25 à 600ºC, 

na taxa de aquecimento de 10 ºC/min. A massa das amostras analisadas foi de 5 mg.  
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – Estudos Preliminares 

 

5.1.1 – Caracterização do poli (1,4-cis-isopreno) sintético e natural 

 

5.1.1.1 – Viscosidade intrínseca [η] 

 

 O estudo da termooxidação foi desenvolvido em dois tipos de amostras: borracha 

sintética (PIS) e borracha natural de seringueira. Elas são semelhantes estruturalmente, sendo 

constituídas predominantemente de poli (1,4-cis-isopreno). Diferem, porém, no valor da 

viscosidade intrínseca e, consequentemente, no valor da massa molar viscosimétrica média 

(Mv).  

 Foi determinada a viscosidade intrínseca do poli (1,4-cis-isopreno) sintético e da BN 

de seringueira, como mostra a Figura 17.  
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Figura 17 – Gráficos da ηesp/C em função da concentração de poliisopreno. Solvente: tolueno. 

Temperatura 30 ± 0,5 ºC. 

 

 Os valores da viscosidade intrínseca do poli(1,4-cis-isopreno) sintético e da BN de 

seringueira estão mostrados na Tabela 7. Esses valores foram transformados em Mv através da 
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equação de Mark-Houwink-Sakurada: [η] = 1,90 x 10-4 Mv
0,745 em tolueno a 30 ºC e a [η] em 

dL/g [113]. A constante de Huggins foi calculada a partir da equação: tg α = κH x [η]2. 

 

Tabela 7 - Valores de viscosidade intrínseca [η], massa molar viscosimétrica média (Mv) e constante 

de Huggins (κH) do poli (1,4-cis-isopreno) sintético, BN de maniçoba e da BN de seringueira. 

Amostras [η] dL/g R Mv κH 

PIS 3,73 0,9986 1,4 x 106 1,55 

Seringueira 3,43 0,9976 9,8 x 105 2,23 

 

 A constante de Huggins é função do sistema polímero/solvente/temperatura. Para 

sistemas lineares, κH é um parâmetro importante, o qual indica a força do solvente. Quanto 

maior for o poder de solubilização do solvente, menor será a constante de Huggins, ela 

também indica quão ramificada é a cadeia do polímero. 

 De acordo com os valores de κH das amostras de poli (1,4-cis-isopreno) sintético e 

natural, constatou-se que a BN de seringueira apresentou a menor interação com o solvente 

(tolueno) e, tem possivelmente a cadeia polimérica mais ramificada. O PIS apresentou a maior 

interação com o solvente e a cadeia mais linear e com poucos pontos de ramificação. 

Constatou-se, através da viscosidade intrínseca, que o PIS apresentou o maior valor de massa 

molar viscosimétrica média (Mv) seguido da BN de seringueira. 

 

5.1.1.2. – Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 

Os cromatogramas do poli (1,4-cis-isopreno) sintético e da BN de seringueira são 

mostrados na Figura 18. 
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Figura 18 - Cromatogramas de GPC da solução toluênica dos poliisoprenos. 

 

Os cromatogramas das amostras de PIS e BN apresentaram tempo de eluição muito 

próximo e, assim massas molares da mesma ordem de grandeza. A partir da curva de 

calibração (equação 25) e dos tempos de eluição corrigidos pelo pico de referência nos padrões 

de poliestireno, foi possível determinar os valores das massas molares de pico (Mpk) do PIS e 

da BN de seringueira (Tabela 8). 

  

LogMpk = -0,3796te + 10,56                                      (25) 

 

onde te é o tempo de eluição 

 

Tabela 8 - Valores dos tempos de eluição e da massa molar de pico (Mpk), do poli (1,4-cis-isopreno) 

sintético, da BN de maniçoba e da BN de seringueira. 

Amostras te (min) Mpk (g/mol) 

PIS 11,66 1,2 x 106 

BN de Seringueira 12,04 9,8 x 105 

 

O PIS apresentou tempo de eluição de 11,66 min, correspondendo a uma massa molar de 

pico (Mpk) de 1,16 x 106 g/mol, sendo a maior massa molar, confirmando o valor apresentado 

na viscosidade.  
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5.1.2 – Caracterização dos derivados do LCC técnico e natural, e seus componentes 

 

5.1.2.1 – FT-IR 

 

Os alquil fenóis e resorcinóis do LCC técnico e LCC natural apresentam estruturas 

muito semelhantes e, portanto, espectros FT-IR bastantes semelhantes (Figuras 19 e 20) [127]. 

As atribuições das bandas características mais representativas para o LCC técnico, natural, 

assim como, seus componentes, estão nas Tabelas 9 e 10. 
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Figura 19 – Espectro de absorção na região do infravermelho do LCC técnico (A) e seus constituintes: 

(B) cardanol; (C) cardol. 
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Tabela 9 - Atribuições das principais bandas de absorção para o LCC técnico, cardol e cardanol [127]. 

Freq. (cm ) -1 cardol cardanol Atribuições LCC t 
3395  F  OH grupos fenólicos ligados por pontes de hidrogênio  

  F 
3357 F  OH grupos fenólicos ligados por pontes de hidrogênio  

Mf Mf Mf 
3005 f  ν(CH) aromático 

 f f 
2925 F F ν (CH ) alifático  do grupo CH  as

3378 OH grupos fenólicos ligados por pontes de hidrogênio  
 

3069 ν(CH) 
 

3000 ν(CH) aromático 
F 2 2 

2853 M   ν (CH ) alifático do grupo (CH )  s 2 2
2846  M F νs(CH2) alifático do grupo (CH2)  
1681   F ν(C=C) 
1678 F   ν(C=C) 
1645 F F F ν(C=C) 
1592    ν(C=C) aromático 

 F F δs (CH2), δas (CH3)  da cadeia alquílica 
1454 F   δs (CH2), δas (CH3)  da cadeia alquílica 
1394    δs(CH3) 
1261  M M ν(C – O) fenol + τ(CH2), ω(CH2)  da cadeia alquílica 
1265 M   ν(C – O) fenol + τ(CH2), ω(CH2)  da cadeia alquílica 
1149  M  ν(C – O) fenol  
1141 M   ν(C – O) fenol  
995   f def. assimétrica CH2 de olefina 
988 f f  def. assimétrica CH2 de olefina 
943  f f deformação CH de alceno 
909  f f deformação CH de alceno 
782 f   deformação CH do anel (3H adj) 
772  f f deformação CH do anel (3H adj) 
721 f f f banda vibracional CH (rocking) 
712    banda vibracional CH (rocking) 
634 f f f C – C – C (bending) 

1458 

F = forte, f = fraca, Mf = muito fraca, M = média, O = ombro 
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Observa-se que o espectro do LCC técnico se sobrepõe ao espectro do cardanol, seu 

constituinte majoritário, enquanto que o espectro FT-IR do LCC natural se sobrepõe ao do 

ácido anacárdico, seu constituinte principal. Tal como nos espectros do cardol e cardanol do 

LCC técnico, os espectros referentes ao LCC natural apresentam-se bastantes semelhantes. 
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Figura 20 - Espectro de absorção na região do infravermelho: Frações obtidas a partir do LCC natural 

(A): (B) ácido anacárdico, (C) cardanol e (D) cardol. 
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Tabela 10 - Atribuições das principais bandas de absorção para o LCC natural, cardol, cardanol e ácido 

anacárdico [127]. 

Freq.(cm-1) LCC n cardol cardanol Ácido 
anacárdico Atribuições 

3404   F F OH grupos fenólicos ligados por pontes de 
hidrogênio  

3387 F    OH grupos fenólicos ligados por pontes de 
hidrogênio  

3334  F   OH grupos fenólicos ligados por pontes de 
hidrogênio  

3214  F   ν(CH + OH) 
3074  Mf Mf Mf ν(CH) 
3064 Mf    ν(CH) 
3003 f  f f ν(CH) aromático 
2999  f   ν(CH) aromático 
2928 F    Vas(CH2) alifático  do grupo CH2  
2925  F F F Vas(CH2) alifático  do grupo CH2  
2846 M M M M νs(CH2) alifático do grupo (CH2)  
1698 F   F ν(C=O) 
1645 F F F F ν(C=C) 
1602 F f   ν(C=C) do anel 
1594  F   ν(C=C) aromático 
1584    F νas(-CO2

-) 
1458 F    δs (CH2), δas (CH3)  da cadeia alquílica 
1454  F F  δs (CH2), δas (CH3)  da cadeia alquílica 
1448 F   F δs (CH2), δas (CH3)  da cadeia alquílica 
1394     δs(CH3) 
1315    F νs(-CO2

-) 
1265   M  ν(C – O) fenol + τ(CH2), ω(CH2)  da cadeia 

alquílica 
1255  M   ν(C – O) fenol + τ(CH2), ω(CH2)  da cadeia 

alquílica 
1246 M   F ν(C – O) fenol + τ(CH2), ω(CH2)  da cadeia 

alquílica 
1158 M    ν(C – O) fenol  
1149  M   ν(C – O) fenol  
1141   M  ν(C – O) fenol  
995   f  def. assimétrica CH2 de olefina 
992 f f   def. assimétrica CH2 de olefina 
985    f def. assimétrica CH2 de olefina 
906 f f  f deformação CH de alceno 
909   f  deformação CH de alceno 
777 f  f f deformação CH do anel (3H adj) 
717 f f f f banda vibracional CH (rocking) 
632 f f f f C – C – C (bending) 

F = forte, f = fraca, Mf = muito fraca, M = média, O = ombro 
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A Figura 21 mostra os espectros do cardanol hidrogenado e do seu derivado alquilado. 

A banda aguda em 3522 cm-1 na Figura 21 B é característica do grupo OH vizinho ao grupo 

terc-butila no cardanol hidrogenado alquilado. O grupo terc-butila volumoso no C6 causa um 

impedimento estérico evitando que grupos hidroxílicos (C1) de moléculas adjacentes formem 

pontes de hidrogênio, daí a forma simétrica e bem definida do referido pico de absorção. Ao 

passo que a banda larga em 3360 cm-1 no espectro FTIR do cardanol hidrogenado (Figura 21 

A) indica pontes de hidrogênio (O – H…O) intermoleculares. A diferença visível da região de 

impressão digital do composto alquilado (orto-para-trissubstituido, 2H adjacentes e 1H 

isolado) comparada com aquela do cardanol hidrogenado (meta-dissubstituido, 3H adjacentes 

e 1H isolado) indica a modificação do padrão de substituição no anel aromático pela entrada 

do grupo terc-butila. 
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Figura 21 - Espectro de absorção na região do infravermelho: (A) cardanol técnico 

hidrogenado, (B) cardanol técnico hidrogenado e alquilado. 
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5.1.2.2 – TGA 
 

a) Derivados do LCC técnico 
 

As curvas TGA em atmosfera de ar sintético para os derivados do LCC técnico 

mostram um comportamento térmico bastante semelhante entre si (LCC técnico, Cardol 

técnico, Cardanol técnico, Hcardanol e HAlqardanol). As curvas de TGA e DTG (Figura 22) 

para os mesmos exibiram dois eventos principais, sendo que as curvas TGA do Hcardanol e 

HAlqardanol apresentaram o 2º evento em menor magnitude. Os respectivos valores das 

variáveis do processo de degradação térmica são mostrados na Tabela 11. 
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Figura 22 – TGA e DTG a 10 ºC/min dos derivados do LCC técnico em atmosfera de ar sintético. 

 

Tabela 11 – Variáveis do processo de degradação térmica dos derivados do LCC técnico, em 

atmosfera de ar sintético com fluxo de 10ºC/min. 

Variáveis LCC técnico Cardol  Cardanol  HAlqcardanol Hcardanol 

Ti (ºC) 163 183 179 174 161 

Tf (ºC) 618 574 652 526 535 

Tp (ºC) 
256 

462 

275 

447 

283 

448 

304 

501 

284 

515 

IPDT (ºC) 309 316 293 268 281 

Resíduo (a 900 ºC) 2,2 1,9 1,9 1,7 1,7 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 
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b) Derivados do LCC natural 

 

As curvas TGA em atmosfera de ar sintético para os derivados do LCC natural (Figura 

23) mostram um comportamento térmico completamente diferente daquele exibido pelos 

derivados do LCC técnico. As curvas TGA para LCC, ácido anacárdico, cardol e cardanol 

exibiram eventos principais em 276, 286, 473 e 455 ºC respectivamente, mostrando que o 

cardol é mais estável do que o cardanol e do que o próprio LCC. O cardol apresenta dois 

grupos hidroxílicos por molécula, enquanto que o cardanol apenas um, o que pode justificar 

uma maior interação no cardol por ligações de hidrogênio e por isso maior estabilidade. A 

menor estabilidade do LCC pode ser explicada levando-se em consideração que seu 

componente majoritário é o ácido anacárdico (aprox. 90%), o qual se decompõe a uma 

temperatura mais baixa do que aquelas apresentadas nos eventos principais de decomposição, 

onde os respectivos valores das variáveis do processo de degradação térmica são mostrados na 

Tabela 12. 
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Figura 23 – TGA (A) e DTG (B) a 10 ºC/min dos derivados do LCC natural em atmosfera de ar 

sintético. 

 

Nas curvas TGA e DTG, o primeiro evento de decomposição está associado à perda de 

voláteis, enquanto que o segundo e o terceiro evento estão associados aos processos de 

decomposição propriamente dita. 
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Tabela 12 – Variáveis do processo de degradação térmica dos derivados do LCC natural, em 

atmosfera de ar sintético com fluxo de 10ºC/min. 

Variáveis LCC natural Ácido anacárdico Cardol  Cardanol 

Ti (ºC) 161 151 158 178 

Tf (ºC) 669 725 567 541 

Tp (ºC) 

208 

276 

458 

221 

289 

453 

235 

473 

523 

288 

455 

519 

IPDT (ºC) 278 274 418 349 

Resíduo (a 900 ºC) 1,7 2,2 2,0 1,8 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

 

5.1.2.3 – DSC 

 

a) Derivados do LCC técnico 

 

As curvas DSC para os derivados do LCC técnico mostram que o cardol técnico entra 

em ebulição a uma temperatura menor do que aquelas para os outros componentes (Figura 24 

e 25). Como estes materiais na verdade são misturas de compostos com diferentes graus de 

insaturações, o menor ponto de ebulição do cardol pode ser explicado com base na 

composição destes materiais, uma vez que o número de ligações duplas em um determinado 

material determina sua fluidez. Como se sabe a maior composição de dieno e trieno é 

encontrado no cardol e cardanol, apresentando o cardol um maior percentual destes 

constituintes, o que justifica menores temperaturas de ebulição para o cardol. A maior 

temperatura de ebulição do cardanol hidrogenado e alquilado se deve a sua maior massa 

molar, após o processo de alquilação. As temperaturas de ebulição dos constituintes do LCC 

técnico estão na Tabela 13.  
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Figura 24 – Curvas de DSC para os derivados do LCC técnico. 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Temperatura (ºC)

 HALQCardanol
 HCardanol

Ex
o

En
do

 
Figura 25 – Curvas de DSC para os derivados do cardanol técnico. 

 

Tabela 13 – Temperatura de fusão (Tf) e ebulição (Te) dos derivados do LCC técnico. 

Variáveis 
LCC 

técnico 
Cardol  Cardanol  Hcardanol HAlqcardanol 

Tf (ºC) - - - 50 46 

Te (ºC) 283 245 285 258 300 
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b) Derivados do LCC natural 

 

As curvas DSC para os derivados do LCC natural mostram que o próprio LCC natural 

entra em ebulição a uma temperatura menor do que os seus constituintes (Figura 26), isso se 

deve ao processo de descarboxilação que ocorre em aproximadamente 180-200ºC. As 

temperaturas de ebulição dos constituintes do LCC natural estão na Tabela 14.  
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Figura 26 – Curvas de DSC para os derivados do LCC natural. 

 

Tabela 14 – Temperatura de ebulição (Te) dos derivados do LCC natural. 

Variáveis 
LCC 

natural 

Ácido 

anacárdico 
Cardol  Cardanol  

Te (ºC) 178 217 222 255 

 

A composição do cardol, cardanol e o ácido anacárdico de uma amostra de LCC 

natural e a composição destes em relação aos constituintes saturados, monoenos, dienos e 

trienos estão resumida na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Composição do LCC natural e seus constituinte [87,127]. 

Composição do LCC natural Composição de cada constituinte (%) 

constituintes % saturado monoeno dieno trieno 

Cardol 4,0 – 20,0 0,2 – 2,7 8,4 – 15,2 24,2 – 28,9 36,5 – 67,2 

Cardanol 2,0 – 10,0 2,6 – 4,4 21,6 – 32,2 15,4 – 18,2 45,2 – 59,0 

Ac. anacárdico 60,0 – 95,0 2,2 – 3,0 25,0 – 33,3  17,8 – 32,1 36,3 – 50,4 

 

Observando-se os valores da Tabela 15 verifica-se que o cardanol e o ácido anacárdico 

são constituídos basicamente de monoenos e trienos, sendo o maior percentual de trieno, 

enquanto que o cardol é constituído basicamente de dieno e trieno, sendo o trieno a fração 

majoritária. 

Shimizu e col. [128] verificaram que cadeias alquílica com ligações duplas cis 

apresentam uma curvatura com um ângulo de 30º, quando comparada a cadeias alquílica 

saturada (Figura 27). Devido a esta curvatura, a cristalinidade da cadeia alquílica é pertubada 

aumentando sua fluidez, conseqüentemente, os derivados com maior percentual de dieno e 

trieno possuíram menor ponto de ebulição, condizente com o observado para o cardol, que 

apresenta maior percentual de dieno e trieno e uma menor temperatura de ebulição do que o 

cardanol. 
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Figura 27 - Efeito das insaturações em uma cadeia alquilica [128]. 
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5.2 – Degradação termooxidativa 

 

5.2.1 – Comparação entre a degradação do PIS e da BN de seringueria 

 

O estudo cinético da degradação térmica do PIS, da BN de seringueira, foi monitorado 

por espectroscopia na região do infravermelho através do acompanhamento da absorbância 

relativa das bandas em 3450 cm-1, 1720 cm-1 e 835 cm-1 [129,130]. 

Os espectros de infravermelho apresentados na Figura 28 mostram a evolução da 

degradação térmica do PIS durante sucessivos intervalos de tempo de exposição do polímero 

ao aquecimento a 140ºC. 
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Figura 28 – Espectro de Infravermelho do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na forma de filme 

degradado em diferentes tempos. 

 

Observa-se que, antes de iniciar a reação de degradação, as bandas referentes a grupos 

hidróxido e carbonila não estão presentes, porém, a banda em torno de 835 cm-1 é bastante 

pronunciada, indicativo da ligação =C−H, na conformação cis. Durante a oxidação surgem 

bandas características da formação de hidróxido (νOH, 3450 cm-1), referente à álcool e ácido 

carboxílico e, também de grupos carbonila (νC=O, 1720 cm-1) atribuídos à presença de cetonas 

e éster ou de ácidos carboxílicos (1760 cm-1). O desaparecimento do pico 835 cm-1 indica o 

consumo das ligações duplas da cadeia. 
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Durante a degradação térmica da borracha pode-se observar três etapas distintas: 

1) Uma etapa inicial onde a absorbância relativa da banda de =C−H (835 cm-1) 

permanece constante, indicando a não ocorrência de quebra desta ligação, ou seja, 

não ocorrência de reação. Conclusão semelhante pode ser obtida pelo não 

aparecimento de produtos contendo OH e C=O (3450 e 1720 cm-1, 

respectivamente). A absorbância relativa destas duas bandas também permanece 

constante, no caso, em zero. 

2) Uma segunda etapa, onde se observa diminuição de absorbância em 835 cm-1 e um 

concomitante aumento nas intensidades das bandas em 1720 e 3450 cm-1. Esta 

etapa corresponde à perda da dupla ligação e a conseqüente formação de produtos 

oxigenados. 

3) Na última etapa, onde a banda em 835 cm-1 desaparece, indicando que não existe 

mais unidade isoprênica intacta. Ao mesmo tempo, observa-se um patamar nas 

absorbâncias relativas em 3450 e 1720 cm-1, confirmando que a formação dos 

produtos oxigenados, oriundos da degradação do isopreno chegou ao seu limite. 

 

A Figura 29 A e B mostra a evolução da absorbância relativa dos referidos picos 

característicos com o tempo de aquecimento para o PIS (Figura 29 A) e para a BN de 

seringueira (Figura 29 B), respectivamente. Uma região inicial pode ser vista onde a mudança 

na absorbância relativa não acontece. A região subseqüente mostra a formação de grupos 

hidróxidos e carbonilas e um consumo concomitante da ligação dupla. Todas as curvas têm 

um excelente ajuste sigmoidal. A formação de C=O e OH derivou da quebra de cadeia 

cessando quando todo o =C−H foi consumido. 
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Figura 29 – Evolução da formação de hidróxidos, de carbonila e do consumo de ligação dupla durante 

a oxidação térmica do PIS (A) e da BN de seringueira (B). Consumo de C=C ( ) 835 cm-1; Formação 

de C=O ( ) 1720 cm-1; Formação de OH ( ) 3450 cm-1. 

 

Observa-se pela Figura 29 A que, para um tempo de exposição acima de 120 minutos 

de aquecimento, o PIS degradou totalmente, como indicado pelo desaparecimento da banda 

em 835 cm-1. Esse comportamento foi tomado como referência para se finalizar o tratamento 

térmico. A BN de seringueira apresentou um tempo muito superior quando comparada ao PIS, 

cerca de aproximadamente 600 minutos, sendo 27 maior do que a do PIS, respectivamente. 

Isso confirma o já estabelecido na literatura de que a BN de origem natural apresenta 

uma maior resistência à oxidação térmica. Esse resultado é atribuído à presença de proteínas e 

grupamentos lipídicos que favorecem uma maior estabilidade térmica à borracha natural. Os 
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hidróxidos formados durante a degradação termooxidativa, provavelmente, são estabilizados 

por essas espécies não isoprênicas. 

 A formação de hidróxido e o consumo de ligação dupla, no início da oxidação térmica 

do poliisopreno, obedecem a uma cinética de primeira ordem [131]. No caso da formação de 

produtos hidróxidos, a equação mais apropriada é aquela que leva em consideração a 

absorbância máxima alcançada no final da reação (A∞) [132]. A curva relativa à formação de 

produtos carbonílicos mostra caráter de autoaceleração e segue uma correlação parabólica 

([C=O] = kt2) [132]. As equações seguintes foram utilizadas para a determinação do tempo de 

indução da oxidação térmica (τi) e das constantes aparente de velocidade, baseadas em 

proposição de Rodrigues e Bezerra [133]: 

 

Formação de hidróxido: 

 

 ln(A3450(∞) - A3450(t)) = B - kOH (t - τi)                                  (26) 

 

Consumo da ligação dupla: 

lnA835(t) = B’ - kC=C (t - τi)                                              (27) 

 

Formação de carbonila:  

A1720(t) = B’’ +  kC=O (t - τi)2                                            (28) 

 

onde Aν é a absorbância na freqüência ν relativa à absorbância em 1448  cm-1, At é a 

absorbância no tempo de aquecimento t, os parâmetros kOH, kC=C, kC=O são, respectivamente, 

as constantes de velocidade aparente para a formação de hidróxido, consumo da ligação dupla 

e formação de carbonila, e os parâmetros B, B’, B’’ são constantes. A banda de 1448 cm-1 foi 

usada como um padrão interno para calcular as relações de absorbância [134,135], já que 

existe perda de material volátil e conseqüente diminuição da espessura do filme ela é 

proporcional à quantidade de material residual no filme. 

 Aplicando-se o tratamento matemático aos dados fornecidos pelas curvas sigmoidais 

apresentadas na Figura 29 A e B, obtêm-se as constantes de velocidade aparente e os tempos 

de indução da reação. 

 A Figura 30 é apresentada como exemplo da sistemática adotada para os cálculos de k 

e τi, no caso PIS puro. A constante aparente de velocidade (k) pode ser determinada 
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diretamente pela inclinação das retas. Os tempos de indução (τi) podem ser calculados pelas 

equações 26, 27 e 28.  
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Figura 30 – Representação da sistemática de cálculo aplicada para determinação dos parâmetros 

cinéticos da degradação termooxidativa do PIS. (a) banda 3450 cm-1, (b) banda 1720 cm-1, (c) banda 

835 cm-1. 

 

As diferenças entre os tempos de indução são pequenas e estão dentro do erro 

experimental. Os dados indicam que pode ser considerado um valor comum, associado com a 

oxidação térmica como um todo. Para o PIS puro, este valor é de 21 ± 2 min, enquanto para a 

BN de seringueira, este valor é 603 ± 19 min. A Tabela 16 mostra os valores das constantes de 

velocidade e os tempos de indução para a termooxidação do PIS e da BN de maniçoba na 

ausência dos antioxidantes. 
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Tabela 16 – Dados cinéticos para a termooxidação do PIS e da BN de seringueira, na ausência dos 

antioxidantes. 

Tempo de indução (min) 
Amostras 

3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) 
kOH (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

PIS  23 19 21 21 ± 2 2,05 x 10-2 1,13 x 10-4 1,96 x 10-2 

BN 

seringueira 
628 575 607 603 ± 19 3,08 x 10-3 9,58 x 10-7 3,18 x 10-3 

 

5.3 – Ação antioxidante 

 

5.3.1 – Efeito da estrutura do antioxidante 

 

a) PIS + derivados do LCC técnico 

 

A presença de 1 % do LCC técnico desloca todas as três curvas para tempos superiores 

de reação. Isto indica uma demora no início da oxidação térmica com a adição do material. 

Pode-se observar os deslocamentos quando se compara a região referente tanto à formação de 

hidróxido e grupos carbonila, como também na região de consumo da dupla ligação. A partir 

deste ponto, o processo é rápido e se assemelha ao observado para o PIS puro. O efeito da 

adição dos derivados do LCC técnico (cardol, cardanol) sobre a termooxidação do PIS foi 

semelhante ao observado com a borracha na presença do LCC técnico, mas com diferentes 

intensidades.  

A Tabela 17 mostra os valores das constantes de velocidades e os tempos de indução 

para a termooxidação do PIS na presença de 1 % do LCC técnico e de alguns derivados. 

 

Tabela 17 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli(1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na ausência presença de 1 % do LCC técnico e de alguns derivados. 
Tempo de Indução (min) Constante aparente de velocidade 

AO 
3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) kOH (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

LCC   212 189 209 203 ± 9 1,04 x 10-2 9,61 x 10-6 1,02 x 10-2 

Cardol 85 68 83 79 ± 7 1,17 x 10-2 1,42 x 10-5 1,11 x 10-2 
Cardanol 94 82 94 90 ± 5 1,16 x 10-2 1,20 x 10-5 1,14 x 10-2 

Hcardanol 45 39 40 42 ± 3 1,71 x 10-2 4,77 x 10-5 1,61 x 10-2 

HAlqcardanol 120 99 102 107 ± 8 1,35 x 10-2 1,52 x 10-5 1,31 x 10-2 
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A maior atividade antioxidante do cardanol (ιi maior e k menor) comparado com 

Hcardanol, em todas as concentrações, indica que a insaturação da cadeia lateral pode ser um 

fator importante. Recentemente, Ohkatsu et al. [136] propuseram que alguns fenóis com 

substituintes alílicos podem capturar tanto radicais alquílicos como peróxidos, aumentando a 

sua atividade antioxidante, levando em conta que a auto-oxidação inclui estes dois radicais 

como portadores de cadeia.  

O mecanismo de captura dos radicais da borracha (R˙), pelo cardanol, baseado na 

proposição de Ohkatsu e col. [136] é sugerido na Figura 31. Para assegurar um entendimento 

melhor do mecanismo, a cadeia lateral do cardanol (R = C15H31-2n) foi considerada como tendo 

só uma insaturação (n = 1). As etapas II e IV são provavelmente difíceis de acontecer, 

considerando a alta massa molar do radical da borracha. Outra contribuição para menor 

atividade antioxidante do cardanol hidrogenado poderia ser o resto de catalisador do metal 

(Pd), usado durante a reação de hidrogenação. Os metais são conhecidos como pró-oxidante 

de poliolefinas [137].    
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Figura 31 - Mecanismo sugerido da ação cooperativa dos grupos hidroxila e alila na captura de ambos 

radicais alquilas, baseado na proposição de Ohkatsu e col. [136].  

 

O efeito positivo da substituição na posição orto verificado no HAlqcardanol parece 

não ser forte bastante para superar os efeitos negativos de eliminação da insaturação na cadeia 

lateral do cardanol e a possível presença de resíduo do catalisador.   

Por outo lado, a maior eficiência do LCC técnico e os seus derivados: cardol; cardanol, 

em relação ao Hcardanol e HAlqcardanol, se deve provavelmente à parte do material 

polimerizado presente no LCC técnico e que deve permanecer no cardol e cardanol técnico, 

que pode acarretar uma maior ação antioxidante ou efeito sinergístico, entre seus componentes 

(cardanol, cardol, 2-metil-cardol, material polimerizado) [100].  
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Já quando compara-se as duas frações na concentração de 1% (cardol técnico e 

cardanol técnico), o cardol técnico possui em sua estrutura, dois grupos hidroxila, logo, era de 

esperar uma maior capacidade de captura dos radicais derivados do PIS pela termooxidação, 

tornando-o mais eficiente do que o cardanol técnico que possui apenas uma hidroxila, onde 

esse efeito é melhor evidenciado em concentração superior a 1 % (Figura 32 A). 

A maior eficiência do derivado do LCC, HAlqcardanol em relação ao Hcardanol, está 

relacionada  às estruturas, pois o HAlqcardanol possui um grau de substituição maior, devido 

à entrada do radical t-butil na posição orto do anel em relação ao grupo hidroxila, aumentando 

assim o impedimento estérico. Estes substituintes influenciam na especificidade dos fenóis, 

pois os átomos de hidrogênio abstraídos do substrato orgânico bloqueiam o radical fenoxi 

[138].  

Para melhor comparação, os parâmetros cinéticos estão expressos em termos relativos, 

sempre comparados ao polímero na ausência dos vários materiais, referidos como parâmetro 

(o), como mostra a Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores relativos dos parâmetros cinéticos relativos à degradação térmica do PIS na 

presença de 1 % do LCC técnico e de alguns derivados. 

Parâmetros Cinéticos 
AO 

τi/τi(0) kOH/ (0)/ kOH/OOH kC=O (0)/kC=O kC=C (0)/kC=C 

LCC    9,7± 0,4 2,0 11,8 2,0 

Cardol 3,8 ± 0,3 1,8 8,0 1,8 

Cardanol 4,3 ± 0,2 1,8 9,4 1,7 

Hcardanol 2,0 ± 0,1 1,2 2,4 1,3 

HAlqcardanol 5,1 ± 0,4 1,5 7,4 1,5 

 

Os dados apresentados na Tabela 18 revelam que a presença de 1 % dos antioxidantes 

no PIS elevou o tempo de indução: 10; 4; 4; 2; 5; vezes, respectivamente  para o LCC técnico, 

cardol técnico, cardanol técnico, Hcardanol, HAlqcardanol. 

As constantes aparentes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de 

ligação dupla para a degradação do PIS se situam entre 1,2 a 2,0 vezes menores, 

respectivamente, quando comparadas ao PIS puro, nos sistemas com 1 % de antioxidante. A 

diminuição das constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de 

carbonilas, sendo entre 2,4 a 11,8 vezes menores. 
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b) PIS + derivados do LCC natural 

  

Na tentativa de averiguar o efeito estabilizante dos derivados do LCC natural, foi feito 

um estudo semelhante ao realizado para o LCC técnico. A presença de 1 % dos derivados do 

LCC natural  e seus derivados (ácido anacárdico, cardol e cardanol), também, desloca todas as 

três curvas para tempos superiores de reação, sendo que com diferentes níveis de proteção. 

Dentre os derivados do LCC natural, aquele que teve maior efeito estabilizante foi o cardol. 

Por outro lado, o ácido anacárdico apresentou o menor efeito estabilizante. 

A Tabela 19 mostra os valores das constantes de velocidades e os tempos de indução 

para a termooxidação do PIS na presença dos antioxidantes (LCC natural, ácido anacárdico, 

cardol, cardanol, respectivamente). 

 

Tabela 19 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli (1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na presença de 1 % do LCC natural e seus derivados. 

Tempo de Indução (min) Constante aparente de velocidade 
AO 

3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) kOH (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

LCC 87 67 86 80 ± 8 1,12 x 10-2 1,83 x 10-5 1,09 x 10-2 

Ácido 

anacárdico 
47 36 44 42 ± 4 1,18 x 10-2 3,13 x 10-5 1,12 x 10-2 

Cardol 236 206 226 222 ± 10 7,43 x 10-3 3,48 x 10-6 7,17 x 10-3 

Cardanol 204 183 197 195 ± 7 8,66 x 10-3 6,25 x 10-6 8,71 x 10-3 

 

Quando se comparou o LCC técnico com o LCC natural, observou-se que o primeiro 

se mostrou aproximadamente três vezes mais eficiente do que o segundo. Isso ocorre primeiro, 

provavelmente devido à contribuição dos constituintes presentes no LCC técnico (cardanol 70 

- 75%, cardol 15 - 20% , material polimerizado 10% e traços de 2-metilcardol) e no LCC 

natural (ácido anacárdico 60-65%, cardol 15-20%, cardanol 10% e traços de 2-metil-cardol). E 

segundo, pelo efeito sinergístico, que é menor no LCC natural, pois o mesmo possui como 

fração majoritária, o ácido anacárdico que possui menor estabilidade térmica.  

Por outro lado, quando compara-se os respectivos constituintes do LCC técnico e 

natural, observa-se que os derivados do LCC natural, isto é, o cardol e o cardanol natural, 

apresentam uma maior eficiência antioxidante. Isso pode estar associado pelo grau de pureza, 

ou pelo maior percentual das insaturações da cadeia alquílica, já que a insaturação da cadeia 

lateral influencia na eficiência do antioxidante. 
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Para melhor comparação, os parâmetros cinéticos estão expressos em termos relativos, 

sempre comparados ao polímero na ausência dos vários materiais, referidos como parâmetro 

(o), como mostra a Tabela 20. 
 

Tabela 20 - Valores relativos dos parâmetros cinéticos relativos à degradação térmica do PIS na 

presença de 1 % do LCC natural e seus derivados. 

Parâmetros Cinéticos 
AO 

τi/τi(0) kOH/OOH (0)/ kOH/OOH kC=O (0)/kC=O kC=C (0)/kC=C  

LCC 3,8 ± 0,4 1,8 6,2 1,8 

Ácido anacárdico 2,0 ± 0,2 1,7 3,6 1,8 

Cardol 10,6 ± 0,5 2,8 32,5 2,7 

Cardanol 9,3 ± 0,3 2,4 18,1 2,3 

 

Os dados apresentados na Tabela 20 revelam que a presença de 1 % dos antioxidantes 

no PIS elevou o tempo de indução: 4; 2; 11 e 9, respectivamente para o LCC natural, ácido 

anacárdico, cardol e cardanol. 

As constantes aparentes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de 

ligação dupla para a degradação do PIS se situam de 1,7 a 2,8 vezes menores, 

respectivamente, quando comparadas ao PIS puro, nos sistemas com 5 % de antioxidante. A 

diminuição das constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de 

carbonilas, sendo de 3,6 a 32 vezes menores. 

 

5.3.2 – Efeito da concentração do antioxidante no tempo de indução, τi 

 

A Figura 32 A e B mostra a relação entre o tempo de indução (τi) e a concentração dos 

antioxidantes derivados do LCC técnico e natural, respectivamente, sobre a termooxidação do 

PIS. 
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Figura 32 – Efeito da concentração dos antioxidantes derivados do LCC técnico (A) e natural (B) 

sobre o tempo de indução da termooxidação do PIS (τi).  

 

Verificou-se que a adição de 5% dos derivados do LCC técnico (Figura 32 A) 

provocou um retardamento no início da reação, aumentando o τi do PIS, de 21 para 124, 253, 

377, 785 e 902 minutos, respectivamente para, Hcardanol, HAlqcardanol, cardanol técnico, 

cardol técnico e LCC técnico. 

Por outro lado, a adição de 5% dos derivados do LCC natural (Figura 32 B), provocou 

um retardamento no início da reação, aumentando o τi do PIS, de 21  para 92, 322, 868 e 981 

minutos, respectivamente para o ácido anacárdico, LCC natural, cardanol e cardol. 

Os resultados sugerem que a ação dos derivados do LCC (técnico e/ou natural) sobre o 

tempo de indução seja devida: 

 

a) a diferença de migração dos derivados do LCC para a superfície em razão dos parâmetros 

mobilidade/solubilidade específica de cada antioxidante na borracha; 

b) a variação de penetração do O2 em razão da organização ou mobilidade da cadeia 

polimérica; 

c) quantidades de hidrôgenios suscepítveis a inibição das reações oxidativas; 

d) compatibilidade de material polimerizado com o PIS, presente nos derivados do LCC 

técnico; 

e) a alteração no mecanismo de degradação por interação com intermediários não radicalares, 

por exemplo, ROOH; 

f) sequestro de radicais RO2
·, R· ou RO·. 
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As Figuras 33 e 34 mostram a relação entre τiOH e τiC=C e entre τiC=O e τiC=C, 

respectivamente, incluindo todos os antioxidantes e concentrações. 
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Figura 33 – Relação entre os tempos de indução de formação de hidróxido e de consumo de ligação 

dupla na degradação térmica do PIS na presença dos antioxidantes em várias concentrações. 
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Figura 34 – Relação entre os tempos de indução de formação de carbonilas e de consumo de ligação 

dupla na degradação térmica do PIS na presença dos antioxidantes em várias concentrações. 

 

Verifica-se uma relação linear nos dois casos, que independe dos derivados dos 

antioxidantes e da sua concentração no PIS. Isto significa que, qualquer que seja a ação dos 

antioxidantes no mecanismo da reação de degradação, ela é a mesma para todos os 

antioxidantes (LCC técnico, cardol técnico, cardadol técnico, Hcardanol, HAlqcardanol, LCC 

natural, ácido anacárdico, cardol natural e cardanol natural) estudados.  

As curvas das Figuras 33 e 34 também indicam que: 
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τi OH = 1,04 τi C=C                                                         (26) 

 

τi C=O = 0,94 τi C=C                                                                                    

 

(27) 

 

ou seja, τi OH > τi C=C > τi C=O.  

 No caso do PIS em ausência dos antioxidantes estas relações são: 

τi OH = 1,10 τi C=C                                                         (28) 

 

τi C=O = 0,90 τi C=C                                                                                    

 

(29) 

 

ou seja, τi OH > τi C=C > τi C=O. 

 

Diferenças nos tempos de indução para a formação de hidróxido, carbonila e consumo 

de dupla ligação do poliisopreno foram verificadas por Ivan e col. [139] para poliisopreno e 

polibutadieno contendo teores variados de unidades 1,2; 3,4 e 1,3, utilizando também 

espectroscopia na região do infravermelho. Para a degradação a 100ºC do poliisopreno com 

alto teor de unidades 1,4-cis os autores observaram que τi C=C > τi C=O > τi OH. Na degradação a 

130 ºC a ordem dos tempos de indução já foi diferente: τi C=C > τi C=O = τi OH.  Os autores 

associaram o menor tempo de indução à reação que inicia primeiro. 

Na realidade, o que está sendo medido através do FTIR são os produtos contendo 

hidróxido (OH), carbonila (C=O) e ligações duplas (C=C) que ainda permanece no filme. 

Aqueles produtos que volatilizam ou que se decompõem rapidamente não são computados. 

Torna-se difícil, então, associar a ordem do tempo de indução com a reação que ocorre 

primeiro. De qualquer forma a diferença na ordem dos tempos de indução do PIS na presença 

de derivados do LCC sugere que estes antioxidantes participam da reação, alterando o seu 

mecanismo. 

 

5.3.3 – Efeito da concentração do antioxidante na constante aparente de velocidade 

 

 As Figuras 35 a 37 mostram que existe uma relação entre as constantes aparentes de 

velocidade, relativas a termooxidação do poli(1,4-cis-isopreno) sintético e à concentração dos 

derivados dos LCC técnico e natural. 
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Figura 35 – Efeito da concentração do antioxidante sobre a constante aparente de velocidade de 

formação de hidróxido (kOH) do PIS submetido à termooxidação. (A) LCC técnico e (B) LCC natural. 
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Figura 36 – Efeito da concentração do antioxidante sobre a constante aparente de velocidade de 

formação de grupos carbonila (kC=O) do PIS submetido à termooxidação. (A) LCC técnico e (B) LCC 

natural. 
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Figura 37 – Efeito da concentração do antioxidante sobre a constante aparente de velocidade de 

consumo de dupla ligação (kC=C) do PIS submetido à termooxidação. (A) LCC técnico e (B) LCC 

natural. 
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A velocidade da reação de oxidação depende de vários parâmetros, entre estes estão: a 

concentração das espécies reativas e a constante de velocidade da reação. As constantes de 

velocidade são, por exemplo, determinadas pela a reatividade e mobilidade dos reagentes. A 

taxa de reação de uma molécula muito móvel é muito mais rápida que uma molécula imóvel, 

porque a chance de uma colisão entre reagentes móveis é maior. Isto significa que a difusão 

faz um papel importante nas taxas de reação [61]. 

O Hcardanol mostrou um comportamento mais distinto, quando comparados aos 

outros derivados do LCC técnico, especialmente em relação a kOH (Figura 35 A) e kC=O (Figura 

36 A). 

Constata-se que as constantes de velocidade de formação de hidróxido (Figura 35 A e 

B), tanto para os derivados do LCC técnico como para o LCC natural, sofrem uma diminuição 

com a concentração dos antioxidantes. As curvas apresentaram um comportamento 

semelhante para todos os antioxidantes estudados, observando uma redução mais pronunciada 

em concentrações inferiores a 3 % em todas as constantes de velocidade, com tendência a uma 

estabilização para concentrações superiores. Isto é mais evidenciado na Figura 36 A e B, 

relativa à formação de grupos carbonila, pela diminuição brusca inicial de kC=O entre todos os 

sistemas de PIS com os respectivos antioxidantes estudados.  

Verificou-se também uma relação estequiométrica entre as constantes de velocidade de 

consumo de dupla ligação (kC=C) (37 A e B) e de formação de hidróxido (kOH) (Figura 35 A e 

B), que foi de aproximadamente 1:1. A diminuição das constantes de velocidade para a 

formação de hidróxido e produtos carbonílicos, à medida que a concentração de cada 

antioxidante aumenta, indica claramente o efeito estabilizante destes antioxidantes. 

O mecanismo de oxidação da borracha natural já foi estabelecido [140,141] e discutido 

em trabalhos anteriores [142,143] por esquema apropriado de mecanismo de oxidação de 

Bolland-Gee [140]. A seqüência básica de oxidação do poliisopreno pode ser resumida como 

a seguinte [144]: 

 

PIS + O2  →  ROOH  (hidroperóxido)                                                                          (30) 

ki 

kp 

                 

2 ROOH   →  RO·  +  RO2·  +  H2O  (iniciação)                                                          (31) 

                                     

RO2·  +  RH (borracha) →  RO2H  +  R·                                                                       (32) 
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R·  +  O2  →  RO2·                                                                                                         (33) 

kt 
           

RO2·  →  produtos estáveis (terminação)                                                                      (34) 

 

Simultaneamente, é esperado que o polímero seja também capaz de gerar radicais 

hidroperóxidos sob oxidação como se segue [144]: 

 

RCH2C(CH3)=CHCH2 – R  +  ·O2·  →   RCH2C(CH3) – CHCH – R  +  ·O2H      

                                                                   · 
→ RCH2C(CH3)=CHCH(O2H)R                                                                                  (35) 

 

O trabalho de Keen e Boesma [60,61] mostra o mecanismo de ação de um antioxidante 

doador de hidrogênio. As equações podem ser empregadas para explicar a ação antioxidante 

dos derivados do LCC. A atividade antioxidante de derivados do LCC será representada na 

equação por AOH. Tais estabilizadores atuam principalmente pela competição com os radicais 

RO2· do polímero envolvidos no processo de oxidação da cadeia. Se o antioxidante é 

representado como AOH, então: 

 

RO2·   +   AOH   →   ROOH   +   AO·                                                                          (36) 

 

 O radical AO· é suficientemente reativo para terminar a atividade do radical RO2·: 

 

RO2·   +   AO·   →   ROOAO                                                                                        (37) 

 

O antioxidante AOH pode também reagir com outras espécies presentes, como por 

exemplo, 

 

R·   +   AOH   →   RH   +   AO·                                                                                    (38) 

RO·   +    AOH   →   ROH   +   AO·                                                                             (39) 

ROOH   +   AOH   →   RO·   +   H2O   +    AO·                                                          (40) 
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 As reações (38) e (39) também contribuem para a atividade do antioxidante. Como já 

foi citada, a reação (43) é indesejável e não favorece um bom desempenho do antioxidante 

[60,61]. O efeito dos derivados do LCC na degradação termooxidativa do PIS parece ser 

complexo e envolver aspectos físicos e químicos. 

 

5.3.4 - Volatilização do estabilizante 

  
Um parâmetro importante na atividade de antioxidante é o seu peso molecular. 

Antioxidantes de baixo peso molecular são facilmente perdidos do polímero por migração, 

evaporação e/ou extração. A principal preocupação da perda física dos antioxidantes se deve 

ao uso em longo prazo ou quando empregado em alta temperatura no processamento dos 

polímeros [145]. A nova tendência para prevenir este problema e garantir o seu desempenho é 

a produção de antioxidantes ligados ao polímero [104]. A presença de cerca de 10% de 

material polimerizado e/ou compatível, normalmente presente no LCC técnico [98], poderia 

diminuir a migração deste antioxidante à superfície, reduzindo a sua volatilização e retendo a 

atividade do antioxidante por um período mais longo durante o aquecimento.   

 Por outro lado, o efeito estabilizante de um antioxidante durante a 

oxidação de um polímero depende em parte grande da mobilidade do reagente. Antioxidantes 

altamente móveis não só difundem rapidamente para o local da oxidação e reagem 

rapidamente com os radicais, mas também difundem facilmente para a superfície e são 

liberados, sem ser efetivos [61]. Há dois fenômenos que determinam a diminuição da 

concentração de antioxidante em um polímero: (a) a difusão para a superfície e (b) reação do 

antioxidante com os radicais disponíveis. 
Considerando que os parâmetros de migração, difusão e solubilidade dependem da 

temperatura, conseqüentemente, a eficiência de estabilizador também dependerá de 

temperatura. Isto significa que o antioxidante mais eficiente para um polímero particular 

depende fortemente da temperatura de processamento. 

 As Tabelas 21 e 22 mostram a perda de massa de filmes de poli(1,4-cis-isopreno) 

sintético na presença de 5% de derivados LCC técnico e natural, respectivamente, após uma 

isoterma a 140 ºC durante 150 e 300 minutos de aquecimento. 
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Tabela 21 - Perda de massa de filmes de poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de 5% dos 

derivados do LCC técnico durante 150 e 300 minutos de aquecimento a 140°C em atmosfera de 

nitrogênio. 

 Perda de massa (%m/m) 
Amostras 

150 min 300 min 

LCC técnico 0,69 1,09 

Cardanol 0,59 0,69 

Cardol 0,40 0,49 

Hcardanol 0,48 0,52 

HAlqcardanol 0,11 0,12 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 - Perda de massa de filmes de poliisopreno na ausência e na presença de 5% dos derivados 

do LCC natural durante 150 e 300 minutos de aquecimento às 140°C em atmosfera de nitrogênio. 

Perda de massa (%m/m) 
Amostras 

150 min 300 min 

LCC natural 0,19 0,40 

Ácido anacárdico 0,11 0,20 

Cardanol 0,39 0,49 

Cardol 0,40 0,50 

 

 

 

 
 

O LCC técnico é o material mais volátil, especialmente depois de 300 minutos de 

aquecimento.  Isto significa que parte do LCC técnico migra para a superfície e está sendo 

perdido através de volatilização. Mesmo assim, apresenta a maior atividade antioxidante. 

Diferença na volatilização dos antioxidantes não justifica a maior atividade do cardanol em 

comparação ao HAlqcardanol, uma vez que a perda de peso do HAlqcardanol é 

significativamente menor do que a do cardanol.   
 Dentre os derivados do LCC natural, os antioxidantes que apresentaram perda de 

massa da mesma magnitude foram o cardol e o cardanol, sendo esta perda mais pronunciada 

nos primeiro 150 minutos de aquecimento. Da mesma forma observada para o LCC técnico, o 

cardol e cardanol, apresentaram maior atividade antioxidante comparada aos outros 

componentes do LCC natural. 
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5.3.5 - Efeito da estrutura na efetividade dos antioxidantes 

 

Cibulková et al. [146] consideraram uma melhor estimativa da atividade de 

antioxidantes que pode ser obtida usando a razão entre o tempo de indução de polímero 

estabilizado, τi(P+ArOH), e não estabilizada, τi(P), definido como o fator de proteção (PF).    

 

PF = τi (P+ArOH)                                                                                                         (44) 

         τi (P)                                                                   

 

Para normalizar o fator de proteção, os autores [146] levaram em consideração a 

diferença na concentração do antioxidante e, definiram a efetividade do antioxidante, AEX.   

 

AEX = PF – 1                                                                                                                (45) 

         X 

 

onde X é a concentração de antioxidante expressa em phr. Para normalizar o PF levando-se 

em consideração a massa molar, foi proposto um outro parâmetro de efetividade, AEM [146].   

 

AEM = PF – 1                                                                                                               (46) 

             m 

 

onde m é a concentração do antioxidante na matriz polimérica expressa em mol kg-1. A partir 

das equações 45 e 46, pode-se observar uma relação existente entre AEX e AEM: 

 

 

 

AEM = 100M x AEX                                                                                                    (47) 

 

onde M é massa de molar do antioxidante expressa em kg mol-1. 
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a) Derivados do LCC técnico 

 

A Figura 38 mostra a dependência da efetividade dos derivados do LCC técnico sobre a 

concentração. A massas molares do cardol, cardanol, Hcardanol e HAlqardanol foram 

consideradas como 0,314; 0,298; 0,304 e 0,360 kg mol-1. A massa molar do LCC técnico foi 

determinada com base no seu componente majoritário e seu valor é 0,306kg mol-1.  
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Figura 38 – Efeito da concentração dos antioxidantes sobre a efetividade na termooxidação do 

poli(1,4-cis-isopreno) a 140 ºC 

 

O LCC técnico e o cardanol apresentaram um máximo de AEM próximo a 

concentração de 3%. Em concentrações inferiores e superiores a efetividade tende a diminuir. 

O Hcardanol também apresenta a mesma tendência, mas em uma intensidade menor. Por outro 

lado, HAlqcardanol mostra um comportamento diferente, com o valor de AEM diminuindo 

com o aumento da concentração e uma tendência de estabilização em concentração superior a 

5%. Por sua vez, comportamento distinto é observado para o cardol, onde sua efetividade 

aumenta com o aumento da concentração do antioxidante.  

O LCC descarboxilado, que é o LCC técnico, protege a Borracha Natural contra a auto-

oxidação quando usado em concentração de 2 % [147]. Da mesma forma que o máximo da 

atividade do antioxidante do LCC fosforilado (PLCC) no polietileno foi observado na 

formulação contendo 2 % deste material [148]. Entretanto, quando o PLCC foi adicionado na 

vulcanização da Borracha Natural, a resistência sobre o envelhecimento na termooxidação e a 

decomposição foi máxima em concentrações superiores a 20 % [149].  
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Em toda a concentração de antioxidantes, o LCC técnico e Hcardanol têm a atividade 

antioxidante mais alta e mais baixa, respectivamente. HAlqcardanol tem uma maior atividade 

que Hcardanol em todas as concentrações. No caso presente, AEM reflete a efetividade de 

antioxidante normalizada que leva em conta a quantidade de grupos doadores de hidrogênio.  

A ordem de atividade de ArOH baseado em AEM pode ser estabelecida como segue:  

 Para os derivados do LCC técnico 

LCC técnico > cardol> cardanol> HAlqcardanol> Hcardanol                [ArOH] <2,5%   

LCC técnico >cardol>> HAlqcardanol> cardanol> Hcardanol               [ArOH]> 2,5%   

 
b) Derivados do LCC natural 

 

A Figura 39 mostra a dependência da efetividade dos derivados do LCC natural sobre 

a concentração. As massas molares do ácido anacárdico, cardol e cardanol foram consideradas 

como 0,342; 0,314 e 0,298 kgmol-1. A massa molar do LCC natural foi determinada com base 

no seu componente majoritário e seu valor é 0,335 kgmol-1. 
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Figura 39 – Efeito da concentração dos antioxidantes sobre a efetividade na termooxidação do 

poli(1,4-cis-isopreno) a 140 ºC.  
 

O cardol e o cardanol apresentaram um máximo de AEM próximo a concentração de 

2%. Por outro lado, o LCC natural e ácido anacárdico mostraram um comportamento 

diferente, com máximo de AEM próximo a concentração de 3%. Em concentrações de 

antioxidante inferiores e superiores a 2 e 3% a efetividade tende a diminuir, respectivamente 
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Em toda a concentração de antioxidantes, o cardol e ácido anacárdico têm a atividade 

antioxidante mais alta e mais baixa, respectivamente. O cardanol tem uma maior atividade que 

o LCC natural em todas as concentrações. 

A ordem de atividade de ArOH baseado em AEM pode ser estabelecida como segue:  

 Para os derivados do LCC natural 

cardol> cardanol>> LCC natural > ácido anacárdico                             [ArOH] < 2,0%   

cardol> cardanol>> LCC natural > ácido anacárdico                             [ArOH] > 2,5%   

 

5.3.6 – Influência da polimerização prévia do LCC 

 

Na tentativa de verificar a influência da quantidade de material polimerizado, foram 

aquecidas amostras de LCC natural a 140 ºC por 10, 20 e 30 horas e, em seguida, adicionada, 

ao PIS, numa concentração de 3%. A não escolha do LCC técnico foi devido este já conter 

material polimerizado [103].  

A Tabela 23 mostra os valores das constantes de velocidades e os tempos de indução 

para a termooxidação do PIS na presença de 3 % do LCC natual sem aquecimento e com 

aquecimento por 10, 20 e 30 horas, respectivamente). 

 

Tabela 23 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli(1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na presença de 3 % do LCC natural sem aquecimento e com prévio aquecimento. 

Tempo de Indução (min) Constante aparente de velocidade Tempo de 

aquecimento 3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) k0H (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

- 299 273 292 288 ± 9 6,08 x 10-3 5,08 x 10-6 6,19 x 10-3 

10 h 482 441 484 469 ± 18 3,90 x 10-3 1,53 x 10-6 3,95 x 10-3 

20 h 403 379 397 393 ± 9 4,36 x 10-3 1,81 x 10-6 4,22 x 10-3 

30 h 349 314 347 337 ± 15 4,84 x 10-3 2,07 x 10-6 4,96 x 10-3 

 

Quando compara-se as variáveis da termooxidação, isto é, o τi, kOH, kC=O e kC=C, das 

amostras do PIS contendo 3 % de LCC natural, que passaram por um aquecimento de 10, 20 e 

30 horas, com o LCC natural sem aquecimento, verifica-se um aumento do τi de 288 minutos 

para 469, 393 e 337 minutos, respectivamente, para 10, 20 e 30 horas de aquecimento. Por 

outro lado, também foi verificada uma diminuição para as constantes de velocidade (kOH, kC=O 

e kC=C), sendo essa diminuição mais acentuada para amostra contendo o LCC natural com 10 

horas de aquecimento. 
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Os dados apresentados na Tabela 23 revelam que a presença de 3 % de LCC natural 

aquecido por 10, 20 e 30 horas elevou o tempo de indução em cerca de 62, 36 e 17 %, 

respectivamente. 

As constantes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de ligação dupla 

para a degradação do PIS foram da ordem de 1,3 a 1,6 vezes menores, respectivamente, 

quando comparadas ao PIS com 3 % de LCC natural com aquecimento prévio. A diminuição 

das constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de carbonilas, sendo na 

ordem de 2,5 a 3,3 vezes menores. A Figura 40 mostra a relação entre o τi e tempo de 

oligomerização/polimerização do LCC natural. 
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Figura 40 – Relação entre o τi e tempo de oligomerização/polimerização do LCC natural.   

 

Em um outro estudo semelhante para verificar a formação do aumento de material 

polimerizado, foram aquecidas amostras de cardanol técnico por tempos variados, em seguida 

adicionada ao PIS, numa concentração de 1%, na tentativa de verificar se o acréscimo de 

material polimerizado influenciaria na ação antioxidante. Isto porque, as castanhas passam por 

um processo de aquecimento para a obtenção do LCC técnico, logo, possuindo já em sua 

composição material polimerizado. 

A Tabela 24 mostra os valores das constantes de velocidades e os tempos de indução 

para a termooxidação do PIS na presença de 1 % do cardanol técnico sem aquecimento e com 

aquecimento por 10, 20 e 30 horas, respectivamente). 
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Tabela 24 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli (1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na presença de 1 % do cardanol técnico sem aquecimento e com prévio aquecimento. 

Tempo de Indução (min) Constante aparente de velocidade Tempo de 

aquecimento 3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) kOH (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

- 94 82 94 90 ± 5 1,16 x 10-2 1,20 x 10-5 1,14 x 10-2 

10 h 109 95 102 102 ±  4 8,04 x 10-3 7,36 x 10-6 7,89x 10-3 

20 h 123 111 133 122 ± 7 6,58 x 10-3 6,31 x 10-6 6,82 x 10-3 

30 h 133 114 132 126 ± 10 5,21 x 10-3 5,95 x 10-6 4,99 x 10-3 

 

Quando compara-se as variáveis da termooxidação, isto é, o τi, kOH, kC=O e kC=C, das 

amostras do PIS contento 1 % de cardanol técnico, que passaram por um aquecimento de 10, 

20 e 30 horas, com o cardanol técnico sem aquecimento, verifica-se um aumento do τi de 90 

minutos para 102, 122 e 126 minutos, respectivamente, para 10, 20 e 30 horas de 

aquecimento. Por outro lado, também foi verificada uma diminuição para as constantes de 

velocidade (kOH, kC=O e kC=C). Os dados apresentados na Tabela 24 revelam que a presença de 

1 % cardanol técnico aquecido por 10, 20 e 30 horas elevou o tempo de indução em cerca de 

13, 36 e 40 %, respectivamente. 

As constantes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de ligação dupla 

para a degradação do PIS foram da ordem entre 1,4 a 2,2 vezes menores, respectivamente, 

quando comparadas ao PIS com 1 % de cardanol técnico com aquecimento. A diminuição das 

constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de carbonilas, sendo na 

ordem entre 1,6 a 2,0 vezes menores. A Figura 41 mostra a relação entre o τi e tempo de 

oligomerização/polimerização do cardanol técnico. 
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Figura 41 – Relação entre o τi e tempo de oligomerização/polimerização do cardanol técnico.   
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Pela Figura 41 pode-se observar um aumento do τi com tendência a estabilização para 

tempos superiores a 20 horas de aquecimento prévio. Quando se compara a variação do τi do 

LCC natural com a cardanol técnico, percebe-se que o aumento de material polimerizado 

relativo ao cardanol técnico apresenta uma menor influência em sua ação antioxidante, que 

pode esta associada a uma saturação na quantidade de material polimerizado. 

O interesse em determinar e conhecer a composição química do líquido da castanha de 

caju é importante para adequar os processos químicos necessários à sua aplicação industrial 

[150]. Embora o LCC natural tenha uma composição química praticamente constante, 

contendo pouca quantidade de material polimérico, o mesmo não acontece com o produto 

industrial, onde o óleo é aquecido a temperaturas que variam de 180 a 240 ºC. O aquecimento 

provoca a descarboxilação do ácido anacárdico, transformando-o em cardanol. Também pode 

acarretar a formação de material polimerizado, devido à presença das insaturações da cadeia 

lateral. O aquecimento a temperatura acima de 200 ºC por períodos de 1 a 2 horas leva à 

formação de 10 a 20 % de polímeros [151]. O acompanhamento da formação de material 

polimerizado foi observado a partir das seguintes etapas: 

 

a) Reologia 

 

A formação de material oligomerizado/polimerizado foi constatada pelo aumento na 

viscosidade do cardanol em comparação à do cardanol sem aquecimento prévio, verificado a 

partir de 5 h de aquecimento (Figura 42). Acima desse período, a viscosidade do material 

aumenta com o tempo, indicando a formação de uma quantidade maior de material 

oligomerizado/polimerizado e/ou de material de massa molar maior. 
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Figura 42 - Gráfico de viscosidade versus tempo de aquecimento para as amostra de cardanol técnico. 

 

A Figura 43 mostra os valores de energia de ativação de fluxo versus o tempo de 

aquecimento das amostras. O aumento dos valores da energia de ativação de fluxo com o 

tempo de aquecimento está associado a oligomerização/polimerização dos componentes 

insaturados, que aumenta a barreira da energia potencial, impedindo o deslocamento das 

partículas de um ponto de equilíbrio para outro, durante o cisalhamento da amostra. 
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Figura 43 - Eafluxo versus tempo de aquecimento. 
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b) FT-IR 

 

A comparação dos espectros de FTIR indica a diminuição da insaturação do cardanol 

(Figura 44). A diminuição das bandas em 1650 e 908 cm-1, referente ν(C=C) da cadeia lateral 

do fenol e bandas dos grupamentos vinílicos, respectivamente, com o tempo de aquecimento, 

gerando a formação de oligômeros a partir das insaturações do cardanol [152]. 
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Figura 44 – Espectro de absorção na região do infravermelho: (A) Cardanol técnico sem (A) e com 

aquecimento; (B) 10 h e (C) 30 h. 

  

Embora o cardanol tenha dois grupos sujeito a oligomerização/polimerização (via 

hidroxila ou via insaturações da cadeia lateral do fenol), onde comportamento da 

polimerização foi observado por FTIR [153-155]. Na oligomerização/polimerização do 

cardanol através do estudo térmico, verificou-se a diminuição da intensidade das seguintes 

relações: (1) a relação entre a banda em 3008 cm-1 referente à vibração C-H da insaturação da 

cadeia lateral e a banda em 2856 cm-1 devido à vibração de C-H do grupo metileno (Figura 45 

A) e (2) a relação entre a banda em 1650 cm-1 referente ao estiramento vinílico (C=C) e a 

banda em 1600 cm-1 referente ao padrão interno, isto é, a vibração do estiramento do anel 
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aromático (Figura 45 B), antes e após o tratamento térmico, o assim confirmando a 

oligomerizado/polimerizado através cadeia lateral. 
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Figura 45 – Monitoramento da oligomerização/polimerização do cardanol por estudo térmico usando 

espectroscopia de FTIR. (A) ABSrel (3008 cm-1/2856 cm-1) e (B) ABSrel (1650 cm-1 /1600 cm-1) 
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c) 1H NMR 

 

A Figura 46 mostra o consumo de ligações duplas decorrentes da 

oligomerização/polimerização das cadeias alquílicas do cardanol técnico durante o 

aquecimento. Ela pode ser evidenciada pela diminuição das áreas das três bandas em 5,84 - 

5,81 ppm, 5,45 - 537 ppm e 5,09 - 4,99 ppm. 
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Figura 46 – Espectros de 1H NMR mostra o consumo de ligações duplas decorrentes da 

oligomerização/polimerização das cadeias alquílicas do cardanol técnico durante o aquecimento. (A) 0 

h, (B) 10 h e (C) 30 h. 
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 A Tabela 25 resume as principais atribuições para os espectros do cardanol sem e com 

aquecimento prévio durante 10 e 30 horas. 

 

Tabela 25 – Valores das integrais e deslocamento químicos do cardanol e materiais 

oligomerizados/polimerizados. 
 

1H NMR  
 Integral 

Atribuição δ (in ppm) 0 hour 10 hours 30 hours 

-CH= 5,84-5,83 0,607 0,521 0,437 
-CH=CH- 5,45-5,37 3,687 3,383 3,150 

=CH2 5,00-5,09 0,793 0,928 0,553 
(CH)Ar 7,22-7,19 0,988 1,000 1,000 
(CH)Ar 6,84-6,82 1,037 1,321 1,224 
(CH)Ar 6,75-6,72 2,044 1,767 2,351 

CH2CH=CH- 2,85-2,80 2,417 2,124 1,966 
ArCH2 2,58-2,55 2,251 2,524 3,420 

CH2CH=CH- 2,05-2,03 3,551 3,660 4,041 
ArCH2CH2 1,66-1,61 2,683 3,112 4,460 

(CH2)n 1,42-1,28 14,862 14,578 20,095 
CH3 0,94-0,88 1,963 1,845 2,509 
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A Figura 47 mostra a evolução das bandas referentes à região C=C e C-H dos 

espectros de RMN das amostras. A diminuição dos picos referente à região de ligações 

olefínicas confirma a formação do material polimerizado, bem como a formação de novas 

ligações C-H ao longo da reação. 
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Figura 47 – Relação entre as ligações C=C e C-H do espectro de RMN. 

 

Muito embora ocorra a oligomerização/polimerização nas duplas internas da cadeia 

lateral, pode-se verificar a partir dos dados de 1H RMN que a polimerização dos materiais 

ocorre de forma mais pronunciada na insaturação do carbono 20 (do esquema ilustrado na 

Tabela 24).   

 

d) Análise termogravimétrica (TGA) 

 

A degradação térmica do cardanol técnico sem e com aquecimento prévio foi estudada 

por análise termogravimétrica numa taxa de aquecimento de 10 ºC/min, em atmosfera de ar 

sintético. A Figura 48 apresenta os eventos térmicos durante a degradação do cardanol técnico 

sem e com aquecimento. Observa-se que o aquecimento prévio de 30 horas provoca um 

retardamento na degradação, quando comparado ao cardanol técnico sem aquecimento. A 

presença de uma quantidade maior de material polimerizado e/ou de material de massa molar 

maior tende a deslocar a curva termogravimétrica para maiores temperaturas, o que pode estar 

associada a uma crescente estabilização do sistema. 
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Figura 48 – TG a 10ºC/min do cardanol técnico sem (a) e com aquecimento prévio de 10 (b) e 30 

horas (c) em atmosfera de ar sintético. 

 

Durante a decomposição térmica do cardanol técnico sem e com aquecimento prévio 

foi verificado que a reação acontece em três etapas. A curva de termogravimetria derivativa, 

DTG, (Figura 49), apresenta picos relacionados com esses eventos. A temperatura de 

decomposição máxima para o cardanol técnico sem e com aquecimento prévio durante 30 h, 

em ar sintético foi observada em torno de 270, 427, 473 e 280, 457, 510 ºC, respectivamente. 

A ocorrência desses picos indica a formação de produtos intermediários termicamente 

estáveis. Isso está associado a uma maior possibilidade de interação do oxigênio com os 

produtos da degradação dos materiais. 
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Figura 49 – DTG a 10 ºC/min do cardanol técnico sem () e com aquecimento prévio de 30 horas 

(---) em atmosfera de ar sintético 
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A Tabela 26 apresenta os valores das variáveis do processo de degradação térmica do 

cardanol técnico sem e com aquecimento prévio, numa taxa de aquecimento de 10 ºC/min em 

ar sintético. 

 

Tabela 26 – Variáveis do processo de degradação térmica do cardanol técnico sem e com aquecimento 

prévio de 30 horas, em atmosfera de ar sintético com fluxo de 10ºC/min. 

Variáveis S/ aquecimento 30 h 

Ti 165 177 

Tf 652 531 

I 270 280 

II 427 457 Tp 

III 473 510 

IPDT 293 339 

Resíduo 1,9 0,5 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

 

e) Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

 

A Figura 50 mostra o termogrgama de DSC do cardanol técnico sem e com 

aquecimento prévio, onde se observa um deslocamento do pico exotérmico de 167 para 188 

ºC, bem como aumento do conteúdo energético de 4,38 para 8,71 kJ/mol, quando comparamos 

o cardanol, sem e com aquecimento, respectivamente. O aumento do pico exotérmico com o 

tempo de aquecimento é devido o aumento de material polimerizado. Após isto, um 

significante pico endotérmico é observado com um mínimo em 285 ºC, para o cardanol sem 

aquecimento e deslocado para 296 ºC, para o cardanol com aquecimento prévio de 30 horas. 

Este pico endotérmico pode ser devido à perda dos componentes voláteis do cardanol ou 

mudanças químicas nas composições do cardanol. 
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Figura 50 – Termograma de DSC do cardanol técnico sem () e com aquecimento prévio de 30 horas 

(---) em atmosfera de nitrogênio. 

 

5.4. - Análise Termogravimétrica – TGA 

 
 Análise termogravimétrica foi realizada com o PIS na ausência e na presença de 1% de 

vários antioxidantes. A Figura 51 apresenta os eventos térmicos presentes na degradação do 

PIS, numa taxa de aquecimento de 10ºC/min, em atmosfera de nitrogênio e de ar sintético. 

 Durante a decomposição térmica do PIS foi verificado que a reação acontece em uma 

única etapa em atmosfera de nitrogênio. Por outro lado, em atmosfera de ar sintético, a reação 

ocorre em duas etapas. A curva de termogravimetria derivativa, DTG, apresenta picos 

relacionados com esses eventos. A temperatura de decomposição máxima para o PIS em 

atmosfera de nitrogênio e em ar sintético foi observada em torno de 381 e 361ºC, 

respectivamente. 

 A decomposição em ar sintético é uma reação de degradação termooxidativa. Ao lado 

de um pronunciado pico de degradação que aparece em torno de 361ºC na curva de DTG, há 

outro pico em 482ºC, esse pico pode indicar que a reação não é simples [156]. A ocorrência 

desses picos indica a formação de produtos intermediários termicamente estáveis [157-159]. 

Isso está associado a uma maior possibilidade de interação do oxigênio com os produtos da 

degradação do polímero. 
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Figura 51 – TG (A) e DTG (B) a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na ausência de 

antioxidante em atmosfera de ar sintético (a) e em atmosfera de nitrogênio (b). 

 
 Estudos de TGA, concernentes ao comportamento de elastômeros durante a 

degradação termooxidativa [160], revelam que a perda de massa é mínima até 380ºC e torna-

se significativa em 550ºC, suportando que o processo destrutivo acompanhado pela 

modificação da cadeia ocorre na faixa de temperatura de 400 a 500ºC. No processo de pirólise 

do poli (1,4-cis-isopreno) em baixa temperatura (330ºC) os maiores produtos são o isopreno 

(9,11%) e o dipenteno (53,57%), expressando a despolimerização [160]. Em temperatura mais 

elevada há maior produção de hidrocarbonetos de cadeias curtas, indicando o processo de 

decomposição, especialmente a produção de compostos aromáticos que aumentam com o 

aumento da temperatura [161].  

 O Esquema 6 mostra a estrutura do poli (1,4-cis-isopreno) e a cisão β [162]. 

Comparando a estrutura do poli (1,4-cis-isopreno) e dos produtos obtidos por Py-GC, os 
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autores [160, 162-164] concluiram que os produtos mais abundantes do processo de pirólise, 

tais como dipenteno e isopreno, são formados pela cisão na posição β com relação à dupla 

ligação da cadeia. Geralmente, é aceito que a cisão β é muito mais favorável, devido à baixa 

energia de dissociação da ligação, levando à formação dos dois radicais alílicos (I) e (II). A 

produção de dipenteno é maior do que a de isopreno em temperaturas baixas, onde os radicais 

alílicos estão propensos a formar anéis de seis membros [160, 165,166].    

 

C C
H

CH3

H2
CCH2 CH2

C C
H

CH3

H2
C CH2

C C
H

CH3

H2
C

C C
H

CH3

CH2CH2 H2C

C C
H

CH3

H2
C CH2

C C
H

CH3

H2
C

β

. .

 
 

Esquema 6 – Estrutura do poli(1,4-cis-isopreno) e a cisão β [162] 

 

a) Derivados do LCC técnico 

 

A degradação térmica do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de 1 % dos 

derivados do LCC técnico (Figuras 52 a 56) foi estudada por análise termogravimétrica numa 

taxa de aquecimento de 10ºC/min, em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 52 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de LCC técnico em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 53 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Cardol técnico 

em atmosfera de ar sintético. 

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

Temperatura (ºC)

M
as

sa
 re

si
du

al
 (%

)

D
TG

 (m
g/m

in)

 
Figura 54 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Cardanol técnico 

em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 55 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Hcardanol em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 56 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de HAlqcardanol 

em atmosfera de ar sintético. 

 

Observa-se que a presença dos derivados do LCC técnico provoca um retardamento na 

degradação do polímero, isto é, a presença dos derivados do LCC técnico tende a deslocar a 

curva termogravimétrica para maiores temperaturas, o que pode estar associada a uma 

crescente estabilização do sistema. Essa mudança pode ser tomada como característica 

quantitativa da eficiência dos estabilizadores. 

A Tabela 27 apresenta os valores das variáveis do processo de degradação térmica do 

PIS na ausência e presença dos derivados do LCC técnico, numa taxa de aquecimento de 

10ºC/min em atmosfera de ar sintético. 
Tabela 27 – Variáveis do processo de degradação térmica do PIS na ausência e na presença de 1 % 

dos derivados do LCC técnico, em atmosfera de ar sintético com taxa de aquecimento 10ºC/min. 
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Variáveis PIS LCC Cardol Cardanol Hcardanol HAlqcardanol 

Ti 211 229 231 237 227 239 

Tf 516 509 507 507 506 509 

I 

II Tp 

III 

361 

- 

482 

368 

429 

478 

365 

- 

481 

364 

427 

482 

367 

428 

479 

356 

428 

492 

IPDT 347 359 351 358 357 356 

Resíduo 1,0 2,5 2,8 2,7 2,2 3,3 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

 

 
Comparando-se as curvas termogravimétricas do PIS em presença de derivados do 

LCC técnico com aquelas do PIS puro (Figura 51) observa-se que: 

 a) A temperatura inicial de decomposição tende a um deslocamento (∆Ti = 27 ºC )  

positivo com a presença de todos os derivados do LCC técnico, sendo mais pronunciado 

para o cardanol e HAlqcardanol; 

b) Ocorre o aparecimento de um segundo evento (pico II), no PIS em presença de 

derivados do LCC técnico, com exceção do cardol; 

c) As mudanças observadas entre as curvas do PIS e do PIS + LCC técnico indicam que, 

apesar das temperaturas de evaporação destes antioxidantes puros (160-183 ºC, Tabela 

13) serem abaixo das temperaturas de pico de decomposição do PIS, pelo menos parte 

dos derivados do LCC técnico adicionado ou se seus produtos de decomposição ainda 

permanecem incorporados ao polímero; 

d) A temperatura do pico principal da DTG tende a um deslocamento positivo com a 

presença de todos os derivados do LCC técnico, indicativo de seu efeito estabilizante; 

e) O LCC técnico apresentou um maior deslocamento positivo na temperatura do pico I; 

f) O HAlqcardanol diminuiu a temperatura do pico I e aumentou a temperatura do pico 

III; 

g) O IPDT (∆IPDT = 12 ºC) é deslocado para maiores temperaturas em todos os sistemas, 

sendo mais pronunciado para o LCC técnico. 
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b) Derivados do LCC natural 

 
A degradação térmica do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de 1 % dos 

derivados do LCC natural (Figuras 57 a 60) foi estudada por análise termogravimétrica numa 

taxa de aquecimento de 10ºC/min, em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 57 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de LCC natural em 

atmosfera de ar sintético. 

 

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

Temperatura (ºC)

M
as

sa
 re

si
du

al
 (%

)

D
TG

 (m
g/m

in)

 

Figura 58 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de ácido anacárdico 

em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 59 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Cardol natural 

atmosfera de em ar sintético. 

 

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

Temperatural (ºC)

M
as

sa
 re

si
du

al
 (%

)

D
TG

 (m
g/m

in)

 

Figura 60 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Cardanol natural 

em atmosfera de ar sintético. 

 

A Tabela 28 apresenta os valores das variáveis do processo de 

degradação térmica do PIS na presença dos derivados do LCC natural, 

numa taxa de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera de ar sintético. 
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Tabela 28 – Variáveis do processo de degradação térmica do PIS na presença de 1 % dos derivados do 

LCC natural, em atmosfera de ar sintético com taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

Variáveis PIS LCC 
Ácido 

anacárdico 
Cardol Cardanol 

Ti 211 238 224 257 237 

Tf 516 513 536 521 511 

I 

II Tp 

III 

361 

- 

482 

365 

433 

492 

364 

436 

483 

368 

491 

371 

429 

486 

IPDT 347 359 357 376 364 

Resíduo 1,0 1,8 1,0 2,9 2,6 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

 

Comparando-se as curvas termogravimétricas do PIS em presença de derivados do 

LCC técnico com aquelas do PIS puro (Figura 51) observa-se que: 

 

a) A temperatura inicial de decomposição tende a um deslocamento (∆Ti = 46 ºC )  

positivo com a presença de todos os derivados do LCC natural, sendo mais pronunciado 

quando comparados aos derivados do LCC técnico; 

b) Ocorre o aparecimento de um segundo evento (pico II), no PIS em presença de 

derivados do LCC técnico, com exceção do cardol, de mesma forma verificada para os 

derivados do LCC técnico; 

c) As mudanças observadas entre as curvas do PIS e do PIS + LCC téncico indicam que, 

apesar das temperaturas de evaporação destes antioxidantes puros (151-178 ºC, Tabela 

14) serem abaixo das temperaturas de pico de decomposição do PIS, pelo menos parte 

dos derivados do LCC natural adicionado ou se seus produtos de decomposição ainda 

permanecem incorporados ao polímero; 

d) A temperatura do pico principal da DTG tende a um deslocamento positivo com a 

presença de todos os derivados do LCC natural, indicativo de seu efeito estabilizante; 

e) O cardol e o cardanol apresentaram um maior deslocamento positivo na temperatura 

do pico I; 

g) O IPDT (∆IPDT = 29 ºC ) é deslocado para maiores temperaturas em todos os sistemas, 

sendo mais pronunciado para o cardol. 
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O fato de o efeito verificado pela análise termogravimétrica ser diferente daquele 

observado pela espectroscopia no infravermelho, principalemente referente aos derivados do 

LCC técnico, deve-se à diferença nas temperaturas. Na cinética por FT-IR o aquecimento, 

além de ser isotérmico, foi feito a 140ºC, onde os produtos da auto-oxidação de derivados do 

LCC eram insignificantes. No estudo cinético por TG o aquecimento era dinâmico e a 

temperatura estudada era significativamente maior (> 300ºC). A corrida dinâmica certamente 

proporciona auto-oxidação mais efetiva dos derivados do LCC, que podem provocar uma 

maior degradação termooxidativa do PIS. 

A Figura 61 mostra as curvas termogravimétricas para o PIS puro, obtidas a razões de 

aquecimento de 5, 10, 20, 30 e 40 ºC/min em atmosfera de ar sintético e nitrogênio. Estas 

medidas foram realizadas variando a taxa de aquecimento para que se tornasse possível o 

cálculo das energias de ativação dos processos térmicos baseado no método de Ozawa [124]. 
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Figura 61 – Curvas termogravimétricas obtidas da decomposição térmica do PIS puro, 

em atmosfera de ar sintético (A) e nitrogênio (B). 

 

Este método requer a construção de um gráfico do log da razão de aquecimento (β) 

versus o recíproco da temperatura absoluta para diferentes graus de conversão (α), onde α = 

(m0 – mt)/(m0 – mf), m0 é massa inicial, mt é a massa para um dado tempo e mf é a massa final. 

A Figura 62 mostra a sistemática de cálculo aplicada para se determinar a energia de 

ativação, para cada taxa de decomposição do poli (1,4-cis-isopreno) sintético em atmosfera de 

nitrogênio e ar sintético, durante várias taxas de aquecimento. A equação usada é Ea = 2,3 x B 

x R, onde β é a taxa de aquecimento, T a temperatura absoluta, B é o coeficiente angular da 

reta obtida e R a constante universal. 
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Figura 62 – Gráfico de log β versus 1/T (K-1) para o poli(1,4-cis-isopreno) sintético 

em vários graus de decomposição: (A) Atmosfera de nitrogênio, (B) Atmosfera de ar sintético. 

 
Os valores das energias de ativação relacionados aos processos térmicos do PIS puro 

em atmosfera de nitrogênio e de ar sintético estão mostrados na Tabela 29. 

 
Tabela 29 – Energia de ativação de degradação do PIS puro em atmosfera de nitrogênio e ar sintético. 

Ea (kJ/mol) 

2 2 

0,1 169 103 

0,2 183 142 

0,3 192 156 

0,4 196 173 

0,5 201 186 

0,6 212 204 

0,7 227 238 

0,8 249 288 

0,9 276 - 

 

Para melhor estudar a estabilidade do sistema PIS + LCC técnico, foram determinadas 

as energias de ativação da sua degradação térmica, de modo semelhante para o PIS puro. A 

Figura 63 mostra a variação da energia de ativação da degradação térmica do PIS na ausência 

e presença de 1% de LCC técnico em atmosfera de ar sintético e nitrogênio. 
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Figura 63 – Energia de ativação da degradação térmica do PIS na ausência ( ) e 

presença de 1 % de: LCC técnico ( ) atmosfera de ar sintético (A) e atmosfera de nitrogênio (B). 

 
Observa-se que a reação térmica em atmosfera de nitrogênio apresentou um 

comportamento semelhante ao observado em atmosfera de ar sintético, mas em maior 

magnitude, onde a energia de ativação da degradação do PIS na presença do LCC técnico 

apresentou um valor superior ao do PIS puro. 

O efeito estabilizante do LCC técnico em atmosfera oxidante comprova que estes 

antioxidantes têm ação efetiva sobre a degradação do PIS, concordante com os resultados 

obtidos por FT-IR. 

Os valores de energia de ativação relacionados aos processos térmicos do PIS na 

ausência e presença de 1 % do LCC técnico, em atmosfera de nitrogênio e de ar sintético estão 

mostrados na Tabela 30 e 31. 
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Tabela 30 - Valores cinéticos dos processos térmicos de degradação do PIS na ausência e presença de 

1 % do LCC técnico, em de ar sintético. 

Ea (kJ/mol) 

α 
PIS 

PIS  + LCC 

Técnico 

0,1 103 131 

0,2 142 164 

0,3 156 189 

0,4 173 207 

0,5 186 239 

0,6 204 285 

0,7 238 356 

0,8 288 382 

 

Tabela 31 - Valores cinéticos dos processos térmicos de degradação do PIS na ausência e presença de 

1 % do e LCC técnico, em atmosfera de nitrogênio. 

Ea (kJ/mol) 

α 
PIS 

PIS + LCC 

Técnico 

0,1 169 193 

0,2 183 216 

0,3 192 226 

0,4 196 230 

0,5 201 239 

0,6 212 256 

0,7 227 281 

0,8 249 327 

 
 Vários perfis para a curva de Ea versus grau de decomposição têm sido relatados na 

literatura [167,168]. Alguns polímeros apresentam aumento da energia de ativação com o grau 

de decomposição, outra diminuição. Soares, Camino e Sevichik [167] associaram a 

diminuição da energia de ativação durante a decomposição com a manifestação do processo 

autocatalítico, referindo-se à celulose. Kanis e col. [168] relacionaram a ocorrência da 

variação de Ea versus grau de decomposição com as mudanças no mecanismo de degradação. 

O método de Kissinger [125] foi utilizado com o objetivo de compará-lo com o 

método de Ozawa, uma vez que este método utiliza toda a curva cinética e Kissinger utiliza 

apenas o pico de decomposição máxima (DTG) para várias taxas de aquecimento. As Figuras 
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64 e 65 apresentam os gráficos de ln (β/Tp
2) versus 1/Tp onde β é a razão de aquecimento e Tp 

é a temperatura de pico, para o PIS na ausência (Figura 64) e presença do LCC técnico (Figura 

65).  
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Figura 64 - Gráfico da energia de ativação para o PIS puro utilizando o método Kissinger: em 

atmosfera de ar sintético(A) e em atmosfera de nitrogênio (B). 

 

 

(A) (B) 

Figura 65 - Gráfico da energia de ativação para o PIS + 1% LCC técnico utilizando o método 

Kissinger: em atmosfera de ar sintético(A) e em atmosfera de nitrogênio (B). 

 

Observa-se pelos gráficos, que para o PIS puro, a energia de ativação calculada é de 

177 e 191 kJ/mol, em atmosfera de ar sintético e em nitrogênio, respectivamente. Essa energia 

corresponde a α entre 0,4 a 0,5 pelo método de Ozawa. Já PIS + 1% de LCC técnico apresenta 

energias de ativação: 217 e 227 kJ/mol, em atmosfera de ar sintético e em nitrogênio, 

respectivamente e, essa corresponde ao alfa entre 0,4 e 0,6 pelo método de Ozawa. As 

energias de ativação calculadas pelo método de Kissinger mostraram-se um pouco mais baixas 
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em relação às energias de ativação pelo método de Ozawa. Entretanto pelos dois métodos é 

possível afirmar o efeito estabilizante do LCC técnico e ressaltar os resultados obtidos por FT-

IR. 

5.5 - Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 
 

A análise térmica por calorimetria exploratória diferencial, DSC, é uma técnica muita 

aplicada na caracterização dos materiais e na avaliação da atividade antioxidante [169]. Neste 

caso, o primeiro pico exotérmico observado, corresponde à temperatura inicial (T ) do 

consumo aparentemente completo do antioxidante e, além disso, o início de seu consumo. O 

tempo requerido para o consumo do antioxidante é uma aproximação da efetividade do 

antioxidante bem como de sua concentração. Em adição, a resistência da decomposição 

térmica tem sido indicada pela redução na entalpia de oxidação (∆H) das amostras, estimada 

pela área abaixo do pico exotérmico, obtido a partir do termograma de DSC. A Figura 66 

apresenta a curva de DSC do poli(1,4-cis-isopreno) sintético em atmosfera inerte de nitrogênio 

com taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

i

 

Figura 66 – Termograma de DSC do poli(1,4-cis-isopreno) sintético em atmosfera de Nitrogênio na 

ausência (__) e presença de 1 % de LCC técnico (__). Taxa de aquecimento: 10ºC/min. 

 

a) Derivados do LCC técnico 

 

A Tabela 32 mostra a temperatura inicial (T ), a temperatura de pico (T ) e entalpia 

para o primeiro pico, calculados a partir dos termogramas de DSC em atmosfera de nitrogênio 

com taxa de aquecimento de 10ºC/min, para as amostra de PIS na ausência e presença de 1% 

dos derivados do LCC técnico. 
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Tabela 32 – Efeito dos derivados do LCC técnico no DSC do PIS 

Amostras 
Temperatura inicial 

(Ti) (ºC) 
p

∆H (J/g) 

PIS 309 344 23,1 

PIS + LCC 325 361 17,7 

PIS + Cardol 327 358 13,7 

PIS + Cardanol 321 358 14,6 

PIS + Hcardanol 329 357 14,4 

PIS + HAlkcardanol 325 362 14,9 

Temperatura de pico (T ) 

(ºC) 

 

A temperatura inicial (Ti) pode ser considerada como uma medida da estabilidade 

térmica das diferentes amostras testadas. A adição de antioxidante nas amostras de PIS 

melhora a resistência da degradação térmica pelo deslocamento para Ti superior. Dentre os 

derivados do LCC técnico, o cardol foi o antioxidante que mostrou maior atividade, reduzindo 

o conteúdo em 41 %. 

 

b) Derivados do LCC natural 

 

A Tabela 33 mostra a temperatura inicial (Ti), a temperatura de pico (Tp) e entalpia 

para o primeiro pico, calculados a partir dos termogramas de DSC em atmosfera inerte de 

nitrogênio com taxa de aquecimento de 10ºC/min, para as amostra de PIS na presença de 1 % 

dos derivados do LCC natural. 

 

Tabela 33 – Efeito dos derivados do LCC natural no DSC do PIS 

Amostras 
Temperatura inicial (Ti) 

(ºC) 

Temperatura de pico (Tp) 

(ºC) 
∆H (J/g) 

PIS 309 344 23,1 

PIS + LCC 327 358 14,9 

PIS + ácido anacárdico 327 358 10,3 

PIS + Cardol 323 354 11,3 

PIS + Cardanol 326 357 11,4 

 

Os derivados do LCC natural se mostraram mais eficientes em comparação ao LCC 

técnico, principalmente em relação ao conteúdo energético envolvido na oxidação. Por outro 

lado, as variáveis (Ti) e (Tp) apresentaram menor magnitude.   
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5.6 - Antioxidantes comerciais 

 

Um estudo paralelo foi realizado na tentativa de comparar o efeito estabilizante 

observado para os sistemas PIS + derivados do LCC, com alguns antioxidantes comerciais, 

utilizando assim, a mesma metodologia. 

 

5.6.1 – Estudo cinético por espectroscopia de FTIR 

 

A presença de 1 % dos antioxidantes comerciais no PIS, tais como o IPPD (N-

isopropil-N-fenil-p-fenileno-diamina), DPPD (N,N’-fenil-p-fenileno-diamina), Banox H 

(2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina-polimerizado), Banox S (fenol estirenado) e BHT (2,6-di-

terc-butil-4-metil-fenol), desloca todas as três curvas, para tempos superiores de reação, com 

uma atividade antioxidante superior quando comparadas com os derivados do LCC, com 

exceção do BHT. 
A Tabela 34 mostra os valores das constantes aparente de velocidade e os tempos de 

indução para a termooxidação do PIS na presença de 1 % dos antioxidantes comerciais (IPPD, 

DPPD, Banox H, Banox S e BHT, respectivamente). 
 

Tabela 34 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli(1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na presença de 1 % dos antioxidantes comerciais.  

Tempo de Indução (min) Constante aparente de velocidade 
AO 

3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) kOH (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

IPPD 1557 1499 1567 1541 ± 28 4,83 x 10-3 4,38 x 10-7 4,49 x 10-3 

DPPD 696 659 695 683 ± 16 6,45 x 10-3  8,37 x 10-6 6,86 x 10-3 

Banox H 1304 1252 1316 1291 ± 23 3,46 x 10-3 2,45 x 10-7 3,34 x 10-3 

Banox S 179 167 187 178 ± 7 1,11 x 10-2  9.09 x 10-6 1,32 x 10-2 

BHT   35 32 33 33 ± 2 1,97 x 10-2 7,45 x 10-5 1,81 x 10-2 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

 

Dentre os antioxidantes comerciais testados observa-se a seguinte ordem de eficiência 

antioxidante a 140 ºC: 
 

IPPD > Banox H >> DPPD >> Banox S >> BHT 
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A presença de 1% do BHT apresentou baixa eficiência, quando comparada com todos 

os outros antioxidantes testados. Isso se deve provavelmente ao fator do BHT possuir uma 

menor estabilidade química a temperatura de termooxidação. Por outro lado, pode-se também 

associar à migração para superfície do filme do PIS, devido o BHT ser um composto pouco 

volumoso. No decorrer da degradação do PIS, o BHT migraria para a superfície, podendo ou 

degradar ou ser perdido por ebulição.        

Para melhor comparação, os parâmetros cinéticos estão expressos em termos relativos, 

sempre comparados ao polímero na ausência dos vários materiais, referidos como parâmetro 

(o), como mostra a Tabela 35. 
 

Tabela 35 - Valores relativos dos parâmetros cinéticos relativos à degradação térmica do PIS na 

presença de 1 % dos antioxidantes comerciais. 

Parâmetros Cinéticos 
AO 

τi/τi(0) kOH (0)/ kOH/ kC=O (0)/kC=O kC=C (0)/kC=C  

IPPD 73,4 ± 0,6 4,1 257,9 4,4 

DPPD 32,5 ± 0,8 3,2 13,5 2,9 

Banox H 61,5 ±  1,0 5,9 461,2 5,9 

Banox S 8,5 ± 0,3 1,9 12,4 1,5 

BHT   1,5 ± 0,1 1,1 1,5 1,1 

 

Os dados apresentados na Tabela 35 revelam que a presença de 1 % dos antioxidantes 

no PIS elevou o tempo de indução: 73; 33; 62; 8,5 e 1,5 vezes, respectivamente  para o IPPD, 

DPPD, Banox H, Banox S e BHT. 

As constantes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de ligação dupla 

para a degradação do PIS foram da ordem entre 1,1 a 5,9 vezes menores, respectivamente, 

quando comparadas ao PIS puro, nos sistemas com 1 % de antioxidante. A diminuição das 

constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de carbonilas, sendo na 

ordem entre 1,5 a 461,2 vezes menores. 

A Figura 67 mostra a relação entre o tempo de indução (τi) e a concentração dos 

antioxidantes comerciais sobre a termooxidação do PIS. 
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Figura 67 – Efeito da concentração dos antioxidantes comerciais sobre o tempo de indução da 

termooxidação do PIS (τi).  

 

Verificou-se que a adição de 1% dos antioxidantes comerciais (Figura 67), provocou 

um retardamento no início da reação, aumentando o τi do PIS, de 21  para 33, 178, 683, 1291 

e 1541 minutos, respectivamente para o BHT, Banox S, DPPD, Banox H e IPPD. 

 

5.6.2 – Volatilização do antioxidante 

 

Estabilizante altamente móvel é muito reativo para o polímero degradante, porque eles 

podem estar rapidamente presentes à região degradante. Por outro lado, estes estabilizantes 

podem ser tão móveis que podem deixar o polímero por evaporação ou lixiviação sem ser 

ativo. Estes eventos competem para indicar que há uma otimização nas propriedades físicas do 

estabilizador, como mobilidade, solubilidade e volatilidade. Há três parâmetros que 

determinam o tempo de proteção de um estabilizante: (1) a sua perda física devido à 

evaporação, lixiviação ou eflorescência; (2) a perda química devido à reação com os radicais 

presentes e, (3) a concentração mínima à qual o estabilizador ainda é ativo [37]. 
A Tabela 36 mostra a perda de massa de filmes de poli(1,4-cis-isopreno) sintético na 

presença de 5% dos antioxidantes comerciais, após uma isoterma a 140 ºC durante 150 e 300 

minutos de aquecimento. 
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Tabela 36 - Perda de massa de filmes de poliisopreno na ausência e na presença de 5% dos 

antioxidantes comerciais durante 150 e 300 minutos de aquecimento às 140°C em atmosfera de 

nitrogênio.  

Perda de massa (%w/w) 
AO 

150 min 300 min 

IPPD 2,73 4,25 

Banox H 0,21 0,31 

Banox S 0,51 0,60 

DPPD 0,30 0,50 

BHT 4,54 4,85 

 

 

 

 

 

 

 

O IPPD e o BHT são materiais bastante voláteis, especialmente nos primeiros 150 

minutos de aquecimento. Isto significa que parte considerável desses materiais migra para a 

superfície e está sendo perdido através de volatilização. Sendo que no caso do IPPD, essa 

perda não influência na sua alta atividade antioxidante. Por outro lado, a perda de massa do 

BHT parece ser um fator importante para a baixa atividade antioxidante. 

 

5.6.3 – Análise termogravimétrica 

 

A degradação térmica do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de 1 % dos 

comerciais (Figuras 68 a 72) foi estudada por análise termogravimétrica numa taxa de 

aquecimento de 10ºC/min, em atmosfera de ar sintético. 

 

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

Temperatura (ºC)

M
as

sa
 re

id
ua

l (
%

) DTG
 (m

g/m
in)

 
Figura 68 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de IPPD em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 69 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de DPPD em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 70 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Banox H em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 71 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de Banox S em 

atmosfera de ar sintético. 

 

 
142 



0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

Temperatura (ºC)
M

as
sa

 re
si

du
al

 (%
)

DTG
 (m

g/m
in)

 
Figura 72 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de BHT em 

atmosfera de ar sintético. 

 
A Tabela 37 apresenta os valores das variáveis do processo de degradação térmica do 

PIS na presença dos antioxidantes comerciais, numa taxa de aquecimento de 10 ºC/min em 

atmosfera de ar sintético. 

 

Tabela 37 – Variáveis do processo de degradação térmica do PIS na presença de 1 % dos 

antioxidantes comerciais, em atmosfera de ar sintético com fluxo de 10ºC/min. 

Variáveis PIS IPPD DPPD Banox H Banox S BHT 

Ti 211 183 241 259 255 230 

Tf 516 504 511 523 517 513 

I 

II Tp 

III 

361 

- 

482 

367 

- 

475 

368 

- 

479 

371 

424 

483 

370 

425 

477 

365 

426 

487 

IPDT 347 355 362 392 371 356 

Resíduo 1,0 2,1 2,9 1,9 2,7 3,0 

Ti = Temperatura inicial de decomposição, Tf = Temperatura final de decomposição, Tp = Temperatura máxima de 

decomposição, IPDT = Temperatura de decomposição, próxima de 50 % do total de perda de massa até 900 ºC. 

Comparando-se as curvas termogravimétricas do PIS em presença dos antioxidantes 

comerciais com aquelas do PIS puro (Figura 51) observa-se que: 

 a) A temperatura inicial de decomposição tende a um deslocamento (∆Ti = 48 ºC )  

positivo com a presença de todos dos antioxidantes comerciais, com exceção do IPPD, 

onde ocorreu uma diminuição; 

b) Ocorre o aparecimento de um segundo evento (pico II), no PIS em presença de dos 

antioxidantes comerciais, com exceção do IPPD e DPPD; 
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c) As mudanças observadas entre as curvas do PIS e do PIS + antioxidantes comerciais 

indicam que, apesar das temperaturas de evaporação destes antioxidantes puros serem 

abaixo das temperaturas de pico de decomposição do PIS, principalmente para o IPPD e 

o BHT, pelo menos parte dos derivados dos antioxidantes comerciais adicionado ou se 

seus produtos de decomposição ainda permanecem incorporados ao polímero; 

d) A temperatura do pico principal da DTG tende a um deslocamento positivo com a 

presença de todos dos antioxidantes comerciais, indicativo de seu efeito estabilizante; 

e) O Banox H e Banox S apresentaram um maior deslocamento positivo na temperatura 

do pico I; 

f) O IPDT (∆IPDT = 45 ºC) é deslocado para maiores temperaturas em todos os sistemas, 

sendo mais pronunciado para o Banox H e Banox S. 

 

5.6.4 – DSC 

 

A Tabela 38 mostra a temperatura inicial (Ti), a temperatura de pico (Tp) e entalpia 

para o primeiro pico, calculado a partir dos termogramas de DSC, para as amostra de PIS na 

presença dos antioxidantes comerciais. 

 

Tabela 38 – Efeito dos antioxidantes comerciais no DSC do PIS. 

AO 
Temperatura inicial (Ti) 

(ºC) 

Temperatura de pico (Tp) 

(ºC) 
∆H (J/g) 

PIS 309 344 23,1 

PIS + IPPD 327 359 18,6 

PIS + DPPD 331 357 20,7 

PIS + BH 326 362 15,1 

PIS + BS 318 358 16,3 

PIS + BHT 315 355 18,2 

 

Dentre os antioxidantes comerciais, o BH e o BS foram os antioxidantes que 

mostraram as maiores atividades, reduzindo o conteúdo energético em 36 e 31 %, 

respectivamente, mostrando uma menor redução quando comparados aos derivados do LCC. 
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5.7 – Derivados do β-naftol 

  

 Um estudo final foi realizado com alguns novos antioxidantes sintetizados a partir do 

β-naftol [110], com o objetivo de comparar a sua eficiência com os antioxidantes já testados 

(derivados do LCC e antioxidantes comerciais), utilizando-se metodologia semelhante aos 

antioxidantes comerciais. 

 

5.7.1 – Estudo cinético por espectroscopia de FTIR 

 

A presença de 1 % dos derivados do β-naftol no PIS, tais como o AO-1 (6-N-etil, N-

etilamino-β-naftol), o AO-2 (6-N-etil,N-dietilamino-β-naftol) e AO-3 (1,6-diamine-β-naftol), 

desloca todas as três curvas, para tempos superiores de reação. Dentre os derivados do β-

naftol, o AO-3 apresentou uma atividade antioxidante similar ao antioxidante comercial 

testado, quando comparado ao IPPD. Por outro lado, os derivados AO-1 e AO-2 apresentaram 

uma atividade antioxidante um pouco superior que os derivados do LCC. 

A Tabela 39 mostra os valores das constantes aparente de velocidade e os tempos de 

indução para a termooxidação do PIS na presença de 1 % dos derivados do β-naftol. 

 

Tabela 39 – Parâmetros cinéticos da degradação termooxidativa do poli (1,4-cis-isopreno) sintético a 

140oC na presença de 1% dos derivados do β-naftol. 

Tempo de Indução (min) Constante de velocidade 
AO 

3450 cm-1 1720 cm-1 835 cm-1 

τi Médio 

(min) k0H (min-1) kC=O (min-2) kC=C (min-1) 

AO - 1 380 353 399 377 ± 16 4,70 x 10-3 2,63 x 10-6 4,74 x 10-3 

AO - 2 225 190 233 216 ± 17 5,98 x 10-3 5,79 x 10-6 6,02 x 10-3 

AO - 3 1522 1479 1516 1506 ± 18 1,73 x 10-3 1,96 x 10-7 1,76 x 10-3 

 

Dentre os antioxidantes comerciais testados observa-se a seguinte ordem de eficiência 

antioxidante a 140 ºC: 

 

AO-3 >> AO-1 > AO-2 

 

Para melhor comparação, os parâmetros cinéticos estão expressos em termos relativos, 

sempre comparados ao polímero na ausência dos vários materiais, referidos como parâmetro 

(o), como mostra a Tabela 40. 
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Tabela 40 - Valores relativos dos parâmetros cinéticos relativos à degradação térmica do PIS na 

presença de 1% dos derivados do β-naftol. 

Parâmetros Cinéticos 
AO 

τi/τi(0) kOH (0)/kOH kC=O (0)/kC=O kC=C (0)/kC=C  

AO - 1 17,9 ± 0,8 4,4 42,9 4,1 

AO - 2 10,3 ± 0,8 3,4 19,5 3,5 

AO - 3 71,7 ±  0,9 11,8 576,5 11,1 

 

Os dados apresentados na Tabela 40 revelam que a presença de 1 % dos derivados do 

β-naftol no PIS elevou o tempo de indução: 18; 10 e 72 vezes, respectivamente para o AO-1, 

AO-2 e AO-3. 

As constantes de velocidade de formação de hidróxido e de consumo de ligação dupla 

para a degradação do PIS foram da ordem entre 1,6 a 11,8 vezes menores, respectivamente, 

quando comparadas ao PIS puro, nos sistemas com 1 % dos derivados do β-naftol. A 

diminuição das constantes de velocidade foi mais efetiva para o caso da formação de 

carbonilas, sendo na ordem entre 20 a 577 vezes menores. 

A Figura 73 mostra a relação entre o tempo de indução (τi) e a concentração dos 

derivados do β-naftol sobre a termooxidação do PIS. 
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Figura 73 – Efeito da concentração dos derivados do β-naftol sobre o tempo de indução da 

termooxidação do PIS (τi).  
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Verificou-se que a adição de 1% dos derivados do β-naftol (Figura 73), provocou um 

retardamento no início da reação, aumentando o τi do PIS, de 21  para 377, 216 e 1506 

minutos, respectivamente para o AO-1, AO-2 e AO-3. 

 

5.7.2 – Volatilização do antioxidante 

 

A Tabela 41 mostra a perda de massa de filmes de poli(1,4-cis-isopreno) sintético na 

presença de 5% dos derivados do β-naftol após uma isoterma a 140 ºC durante 150 e 300 

minutos de aquecimento. 

 

Tabela 41 - Perda de massa de filmes de poliisopreno na presença de 5% dos derivados do β-naftol 

durante 150 e 300 minutos de aquecimento às 140°C em atmosfera de nitrogênio.  

 Perda de massa (%w/w) 
AO 

150 min 300 min 

AO-1 0,30 0,40 

AO-2 0,50 0,60 

AO-3 1,68 1,78 

 

 

 

 

 

O AO-3 é o material mais volátil, especialmente nos primeiros 150 minutos de 

aquecimento. Isto significa que parte desses materiais migra para a superfície e está sendo 

perdido através de volatilização. Mesmo assim, dentre os três derivados do β-naftol, foi o que 

mostrou uma maior atividade antioxidante. 

 

5.7.3 – Análise termogravimétrica 

 
A degradação térmica do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de 1 % dos 

derivados do β-naftol (Figuras 74 a 76) foi estudada por análise termogravimétrica numa taxa 

de aquecimento de 10ºC/min, em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 74 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de AO-1 em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 75 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de AO-2 em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 76 – TG e DTG a 10ºC/min do poli(1,4-cis-isopreno) sintético na presença de AO-3 em 

atmosfera de ar sintético. 
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A Tabela 42 apresenta os valores das variáveis do processo de degradação térmica do 

PIS na presença dos derivados do β-naftol, numa taxa de aquecimento de 10ºC/min em 

atmosfera de ar sintético. 

 

Tabela 42 – Variáveis do processo de degradação térmica do PIS na presença de 1 % dos derivados do 

β-naftol, em atmosfera de ar sintético com fluxo de 10ºC/min. 

Variáveis PIS AO-1 AO-2 AO-3 

Ti 211 234 236 243 

Tf 516 521 519 528 

Tp 

361 

- 

482 

359 

427 

505 

363 

421 

495 

369 

429 

481 

IPDT 347 356 359 368 

Resíduo 1,0 2,5 2,4 2,7 

 

Comparando-se as curvas termogravimétricas do PIS na presença de 1 % dos 

derivados do β-naftol com aquelas do PIS puro (Figura 51) observa-se que: 

 a) A temperatura inicial de decomposição tende a um deslocamento (∆Ti = 32 ºC )  

positivo com a presença de todos os derivados do β-naftol, com efeito mais pronunciado 

para o AO-3; 

b) Ocorre o aparecimento de um segundo evento (pico II), no PIS em presença de todos 

os derivados do β-naftol; 

c) As mudanças observadas entre as curvas do PIS e do PIS + AO-3, apesar das 

temperaturas de evaporação destes antioxidantes puros serem abaixo das temperaturas de 

pico de decomposição do PIS, principalmente para o AO-3, pelo menos parte dos 

derivados do β-naftol adicionado ou se seus produtos de decomposição ainda 

permanecem incorporados ao polímero; 

d) A temperatura do pico principal da DTG tende a um deslocamento positivo com a 

presença dos derivados do β-naftol, indicativo de seu efeito estabilizante, com exceção 

do AO-1; 

e) O IPDT (∆IPDT = 21 ºC) é deslocado para maiores temperaturas em todos os sistemas, 

sendo mais pronunciado para o AO-3. 
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5.8.4 – DSC 
 

A Tabela 43 mostra a temperatura inicial (Ti), a temperatura de pico (Tp) e entalpia 

para o primeiro pico, calculado a partir dos termogramas de DSC, para as amostra de PIS na 

presença dos derivados do β-naftol. 

 

Tabela 43 – Efeito dos derivados do β-naftol no DSC do PIS. 

Amostras 
Temperatura inicial (Ti) 

(ºC) 

Temperatura de pico (Tp) 

(ºC) 
∆H (J/g) 

PIS 309 344 23,1 

PIS + AO-1 323 355 10,6 

PIS + AO-2 322 353 15,8 

PIS + AO-3 325 359 13,1 

 

Dentre os derivados do β-naftol, o AO-1 e o AO-3 foram os antioxidantes que 

mostraram as maiores atividades, reduzindo o conteúdo energético em 54 e 43 %, 

respectivamente, mostrando uma maior redução quando comparados aos derivados do LCC e 

os antioxidantes. 
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6 – CONCLUSÕES 

 

A pureza dos materiais de partidas bem como os rendimentos da extração do LCC 

(LCC natural = 15,6%) e isolamento dos seus constituintes (para o LCC natural: ácido 

anacárdico = 71,3%, cardanol = 8,4% e cardol = 20,3 % e para o LCC técnico: cardanol = 

46,32 %, cardol = 18,54 %, resíduos = 35,14 %) estão de acordo com os dados relatados na 

literatura de alquil fenóis. 

O comportamento térmico dos constituintes do LCC é sensível a variação de 

composição dos seus constituintes insaturados, ou seja, quanto maior o percentual destes 

constituintes, menores às temperaturas de decomposição e temperaturas de ebulição. A adição 

dos derivados do LCC no poli (1,4-cis-isopreno) sintético acarretou um aumento no τi e uma 

diminuição das constantes aparente de velocidade. A efetividade dos derivados do LCC 

técnico é próxima a 3 % (m/m), com exceção do cardol e HAlqcardanol. A adição dos 

derivados do LCC técnico provocou um aumento de aproximadamente 6, 11, 16, 22 e 38 

vezes no τi nos sistemas: Hcardanol, Halqcardanol, cardanol, cardol e LCC técnico. A 

efetividade dos derivados do LCC natural (cardol e cardanol) é próxima a 2 %(m/m), 

enquanto que para o ácido anacárdico e o próprio LCC, são próximos a 3 %(m/m). 

A adição dos derivados do LCC natural provocou um aumento de aproximadamente 4, 

14, 24 e 27 vezes no τi  nos sistemas: ácido anacárdico, LCC natural, cardanol e cardol. As 

constantes aparentes de velocidade inicialmente diminuem com o aumento da concentração 

com tendência a uma estabilização, sendo particularmente mais pronunciado na constante de 

velocidade de formação de grupos carbonila (kC=O). As constantes de velocidade de consumo 

de dupla ligação (kC=C) e de formação de hidróxido (kOH) mostraram uma relação 

estequiométrica de aproximadamente 1:1. A quebra da dupla ligação isoprênica ocorre 

concomitantemente com a formação de grupos hidróxido. Análise das variações de kC=O , kOH , 

kC=C  e τi  indica que o mecanismo de ação independe dos derivados do LCC. 

Todos os compostos testados no presente estudo apresentaram poder antioxidante 

sobre o poli (1,4-cis-isopreno) sintético, mas em graus diferentes.  Baseado no tempo de 

indução e nas constantes aparentes de velocidade poderia ser generalizada a ordem de 

atividade antioxidante como segue: 

 

•Derivados do LCC técnico: 

LCC técnico > Cardol >> Cardanol ~ HAlqcardanol > Hcardanol 
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•Derivados do LCC natural: 

Cardol > Cardanol >> LCC natural >> ácido anacárdico 

•Antioxidantes comerciais: 

IPPD > Banox H >> DPPD >> Banox S >> BHT 

• Derivados do β-naftol: 

AO-3 >> AO-1>AO-2 

 

Poderia ser atribuído o efeito mais pronunciado do LCC técnico a contribuição extra 

dos outros componentes do LCC além do cardanol (cardol, 2-metil-cardol e material 

polimerizado). Este resultado é muito importante considerando que o LCC técnico tem, 

tecnologicamente, um maior potencial que o cardanol e seus derivados devido o custo-

efetividade. 

A maior atividade antioxidante do LCC técnico e cardanol, comparada com Hcardanol, 

indica que a insaturação na cadeia lateral pode ser um fator importante. O substituinte alila 

pode capturar tanto o radical peróxido como o alquila, aumentando assim, sua atividade 

antioxidante. 

A análise termogravimétrica revela que a adição dos derivados do LCC provoca 

estabilização do PIS quando degradado termicamente em atmosfera de nitrogênio e/ou ar 

sintético. 

A diferença entre os resultados de FTIR e TGA em ar reforça a idéia de que em 140 ºC 

(FTIR) a auto-oxidação é pequena e o efeito estabilizante é causado pela ação dos próprios 

ácidos. Em temperaturas mais elevadas (> 300 ºC, na TGA) o efeito desestabilizante é devido 

à ação dos produtos de auto-oxidação dos próprios antioxidantes, principalmente o Hcardanol. 
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