
Resumo:
As graves mudanças climáticas causadas pelo uso de recursos fósseis, e a escalada de preços dos combustíveis
criaram uma demanda urgente por transição energética. Em virtude disso, atualmente, existem esforços para
consolidar a biomassa, uma importante fonte natural de recursos renováveis, como uma nova matriz energética.
Considerado o fato de que a indústria de materiais poliméricos, consome cerca de 8% dos recursos fósseis, taxa que
continua a crescer, a síntese de polímeros utilizando recursos renováveis como óleos vegetais, açúcares, lignina,
celulose, terpenos entre outros estão dentro de um grande escopo de estudos que fazem parte desse esforço. No
presente trabalho desenvolveu-se um revestimento de poliuretano utilizando como poliol o bio-óleo de Eucalyptus,
um produto que é obtido a partir da pirólise da madeira, um tipo de biomassa lignocelulósica. O bio-óleo de
Eucalyptus foi modificado quimicamente por meio de duas reações químicas em sequência, a glicidilação e a
abertura do anel oxirano. As reações foram realizadas com o objetivo de promover a ligação química de cadeias de
um ácido graxo, o ácido ricinoleico, a outros compostos presentes na composição dessa mistura. O bio-óleo
modificado então passou por reação com o isocianato MDI para dar origem a resina de poliuretano que foi aplicada
como revestimento visando proteção da superfície metálica de aço carbono. Elaborou-se também, com finalidade de
comparação, outro revestimento de poliuretano baseado numa mistura física de bio-óleo de Eucalyptus e óleo de
mamona. Os resultados mostraram que o revestimento de poliuretano obtido a partir do bio-óleo modificado não
apresentou o forte odor desagradável e característico de sua matéria prima e apresentou uma estabilidade térmica
superior quando comparado ao revestimento de poliuretano baseado na mistura física de bio-óleo e óleo de rícino.
Ambos os revestimentos apresentam excelente adesão em superfície de aço carbono. O desempenho anticorrosivo é
semelhante nos dois tipos de revestimento embora, o revestimento de poliuretano de mistura física mostre-se
moderadamente superior. Ambos resistiram a ação anticorrosiva na presença de NaCl e sob um stress induzido por
polarização catódica exibindo no final dos testes pouca modificação na película e nenhum dano física aparente a
olho nu.
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