
Resumo:
No presente trabalho foram realizadas reações de epoxidação e hidrólise ácida do óleo de algodão novo e do óleo de algodão residual,
após ser utilizado na fritura de alimentos, variando-se as condições experimentais. O objetivo desse estudo foi a modificação do óleo
vegetal para a obtenção de polióis puros e fosforilados que pudessem ser utilizados na síntese de espumas de poliuretano, para a
avaliação de propriedades de resistência à chama. No entanto, devido à pandemia de COVID-19, apenas o poliol não fosforilado,
obtido para fins de comparação, foi sintetizado. Os resultados esperados para o poliol fosforilado, bem como para as espumas de
poliuretano, foram abordados por meio de revisão bibliográfica. A reação de epoxidação foi realizada a partir do uso de ácido
peracético comercial 15% v/v como reagente, em uma razão de 1:1,5 óleo/ácido m/v. Na reação de hidrólise foi utilizado o ácido
perclórico como catalisador, com teores de 0,75%, 1,5% e 3% em relação ao óleo epoxidado. Os produtos obtidos foram
caracterizados, determinando-se o teor de oxigênio oxirano, no caso do óleo epoxidado, e por espectroscopia de absorção na região
do infravermelho para todas as reações. Os resultados mostraram que, nas condições aplicadas, o óleo de algodão residual é mais
propenso à epoxidação que o óleo de algodão novo de mesma marca, além de apresentar melhores resultados para hidrólise ácida.
Pesquisas bibliográficas complementares realizadas a partir de trabalhos da literatura mostram que óleos vegetais modificados são
utilizados de forma bem-sucedida na síntese de espumas de poliuretano com propriedades de retardância de chama, fazendo com que
sejam promissoras as pesquisas quanto ao uso de óleos residuais para o mesmo fim.
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