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Introdução 

O líquido da casca da castanha do cajú (LCC) é 

uma importante fonte de matéria-prima renovável 

composta por uma mistura de alquilfenóis com 

cadeia lateral longa em posição meta, em diferentes 

graus de insaturações.
(1)

 Por ser de grande 

abundância e por estar presente em fontes 

renováveis o cardanol está sendo alvo de estudos e 

pesquisas, pois é um produto de interesse das 

indústrias, principalmente como tensoativos, 

antioxidantes e detergentes.
(2)

 A síntese alvo neste 

trabalho é de suma importância, para a produção de 

intermediários químicos, descritos na literatura 

como possíveis alternativas comerciais. O cardanol 

apresenta uma grande diversidade de impurezas 

associadas à fonte vegetal e ao tipo de cultivo 

utilizado, dificultando as indústrias de usá-lo como 

matéria-prima em larga escala.
(3) 

Por sua estrutura 

ser similar aos alquilfenóis de origem petroquímica, 

o cardanol apresenta propriedades semelhantes e, 

por vir de uma fonte de matéria-prima renovável e 

ser biodegradável, é um produto verde, sendo assim 

um provável candidato para substituir estes 

derivados.
(4)

 Este trabalho tem como finalidade 

estudar os efeitos das impurezas presentes no 

cardanol em reações de nitração e sulfonação. 

Estão sendo estudados métodos analíticos 

baseados em RMN e FTIR na identificação dos 

produtos de reação e nas interferências das 

possíveis impurezas presentes na matéria-prima.  

Resultados e Discussão 

O LCC foi extraído dando origem a um cardanol 

técnico e foi hidrogenado posteriormente. Na 

primeira síntese (i) o cardanol hidrogenado 1 foi 

sulfonado na presença de Oleum 20% por 6 horas 

produzindo um sólido marrom com 56% de 

rendimento. Na segunda síntese (ii) o cardanol 

hidrogenado 1 foi nitrado com HNO3 65% por 30 

minutos gerando um óleo escuro com 62% de 

rendimento (Esquema 1). Devido a fatores 

biológicos e/ou do meio natural, a biossíntese do 

LCC pode apresentar vários metabólitos, o que 

dificulta a modificação química e o rendimento dos 

produtos formados. Estas impurezas influenciam na 

reatividade dessas reações. Os alquilfenóis 

possuem um grupo ativador (-OH) responsável pela 

orientação (orto e para) na reação de sulfonação e 

nitração. Estes alquilfenóis podem sofrer oxidação e 

degradação dependendo das impurezas. Baseado 

em métodos analíticos é possível detectar 

impurezas e como elas influenciam as reações 

através da observação de sinais característicos no 

RMN e FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1 

Conclusões 

Por ser um processo pouco comum, a metodologia 

de purificação e síntese de novos análogos 

sulfonados e nitrados referentes ao cardanol 

saturado está sendo revista neste trabalho. Estas 

impurezas podem consumir os reagentes, serem até 

mais reativas que o substrato, reagindo com o 

eletrófilo gerando subprodutos de difícil separação, 

tornando inviável economicamente os produtos 

sintetizados. 
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i.Oleum 20%, MeOH, NaOH 5M, T.A. 6h;

ii. HNO3 65%, MeOH, T.A. 30 mim.


