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Resumo: O incentivo à produção de biodiesel como 

fonte alternativa de energia resultou em um grande 

excedente de glicerina como subproduto. Este problema 

econômico e ambiental impulsionou uma série de 

estudos visando o reaproveitamento da glicerina em 

rotas que resultem em produtos de maior valor 

agregado. O objetivo, portanto, o é estudar a 

esterificação da glicerina com ácido acético, resultando 

em Triacetina. 

1. Introdução 
A glicerina é um subproduto do processamento de 

óleos e gorduras e atualmente a quantidade disponível 

está aumentando de maneira significativa devido à 

produção de biodiesel. É considerada um produto não 

refinado, e a maioria das aplicações industriais a usam 

apenas purificada como matéria prima. Isto indica que a 

viabilização comercial do biodiesel passa pelo consumo 

deste volume extra de glicerina. Uma forma de escoar 

esta quantidade excedente é utilizar está matéria-prima 

na produção de outras substâncias com valor agregado. 

Dentre as alternativas apontadas, a produção de 

triacetina que pode ser produzida a partir da 

esterificação do glicerol com ácido acético se mostra 

bastante promissora pois este produto pode ser utilizado 

como aditivo no biodiesel melhorando as propriedades 

de escoamento a frio deste biocombustível. A triacetina 

pode ser produzida a partir da reação entre o glicerol e o 

ácido acético ou anidrido acético na presença de um 

catalisador ácido (homogêneo ou heterogêneo), a rota de 

síntese da Triacetina ocorre em 3 reações reversíveis 

tendo formação de água, como mostra a figura 1 [1]. 

 
Figura 1. Rota simplificada de síntese de Triacetina 

 

2. Metodologia 

A Glicerina foi utilizada como reagente limitante, e 

foram carregados no reator 50g da mesma. A relação 

molar entre Glicerol e Ácido Acético utilizada foi de 

1:4. A quantidade de catalisador utilizada, foi de 5% e 

10 % em massa em relação a massa do sistema 

reacional. Para controle da temperatura foi usado um 

banho termostático. Os experimentos foram realizados a 

60º C e 80º C com agitação de 700 rpm por 120 

minutos. Alíquotas de 1 mL eram retiradas ao longo do 

tempo e submetidas a análise em HLPC. 

 

3. Resultados 

A 60°C, com 5% de catalisador, as conversões 

foram baixas. A figura 2 mostra um cromatograma de 

alíquota retirada após 60 minutos de reação. 
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Figura 3. Cromatograma de amostra retirada após 60 

minutos do início da reação 
A reação conduzida apresentou rendimento em 

relação à triacetina igual a 0,76%. Com 10% de 

catalisador não se observou mudanças relevantes aos 

resultados obtidos a 60°C e 5%. O rendimento obtido 

foi de 0,74%. Em uma segunda etapa foram conduzidas 

reações a 80°C com 5% de catalisador, obtendo 

resultados similares, de 0,7%. 

 

4. Conclusões 
Ao comparar os rendimentos obtidos em reações 

com temperaturas diferentes (60 e 80°C), onde 

obtiveram resultados muito similares. Conclui-se que o 

impacto causado pela água que se forma no sistema 

reacional é indiscutível, e que a separação da triacetina 

da fase aquosa para uma fase orgânica se mostra 

extremamente necessário. Nas próximas etapas, com a 

análise dos ensaios realizados com adição de solvente, 

espera-se obter resultados com uma melhora expressiva.  
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