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Introdução 

O conceito de Química Verde está inserido
inúmeras iniciativas que mostram a crescente 
preocupação mundial com as questões
As atividades práticas dos cursos de g
Química estão sofrendo esta influência positiva
experimentos químicos eficientes e ambientalmente 
seguros vêm sendo desenvolvidos.
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Brasil vive uma posição de vanguarda na pesquisa 
e produção de biocombustíveis, e a discussão e 
aproveitamento de biomassa e seus derivados em 
aulas práticas de Graduação é de suma importância 
na formação das novas gerações de profissionais 
da Química. Neste contexto, vimos neste trabalho
propor um experimento onde o resíduo de glicerina 
em metanol, obtido em reação de preparação de 
biodiesel em laboratório de graduação,
à craqueamento térmico,

5
 e a mistura resultante é 

analisada tanto por métodos físico-químicos quanto 
por derivatização química. 

Resultados e Discussão

O experimento “Preparação de Biodiesel
na graduação, tem sido executado rotineiramente 
na UFBA em aulas experimentais para os cursos de 
Química, Farmácia e Engenharia Química. Esta 
prática envolve a produção de um resíduo 
constituído principalmente de glicerina e metanol, 
com um pH superior a 13, e é armazenada como 
descarte. Este resíduo está sendo utilizado, em seu 
estado bruto, como matéria-prima para um 
experimento de craqueamento térmico para 
graduação (Esquema 1). 
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Esquema 1. Reação de craqueamento
 
O experimento foi realizado empregando
tubo de cobre de 1 metro e d=3/8 de polegada
(Figura 1).  Uma fonte de chama foi acesa e 
10-15 segundos, o funil foi aberto durante 1 minuto
e coletado em frações, sendo utilizada para fins de 
análise a amostra central. A presença de um 
composto carbonilado foi comprovada através do 
teste com a 2,4-DNFH. O sólido obtido foi i
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glicerina, craqueamento, experimento de graduação. 

O conceito de Química Verde está inserido dentre 
inúmeras iniciativas que mostram a crescente 
preocupação mundial com as questões ambientais.
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vidades práticas dos cursos de graduação em 
influência positiva

2
 e 

xperimentos químicos eficientes e ambientalmente 
 Atualmente o 

Brasil vive uma posição de vanguarda na pesquisa 
e produção de biocombustíveis, e a discussão e 
aproveitamento de biomassa e seus derivados em 
aulas práticas de Graduação é de suma importância 
na formação das novas gerações de profissionais 

neste trabalho 
propor um experimento onde o resíduo de glicerina 
em metanol, obtido em reação de preparação de 
biodiesel em laboratório de graduação,

4
 é submetido 

e a mistura resultante é 
químicos quanto 

Resultados e Discussão 

iodiesel”, realizado 
tem sido executado rotineiramente 

na UFBA em aulas experimentais para os cursos de 
Química. Esta 

prática envolve a produção de um resíduo 
constituído principalmente de glicerina e metanol, 
com um pH superior a 13, e é armazenada como 
descarte. Este resíduo está sendo utilizado, em seu 

prima para um 
ueamento térmico para 

o

2,4-DNFHonas
(caracterização)

 
craqueamento térmico. 

O experimento foi realizado empregando-se um 
3/8 de polegada 
foi acesa e após 
durante 1 minuto 

oletado em frações, sendo utilizada para fins de 
A presença de um 

composto carbonilado foi comprovada através do 
O sólido obtido foi isolado, 

recristalizado em etanol e caracterizado por 
comparação do pf determinado e do espectro 
com os dados das 2,4-DNFHonas de amostras 
autênticas de acroleína e acetaldeído comerciais.
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Figura 1. Representação esquemática d
aparelhagem do craqueamento térmico da glicerina

Conclusões 

Este experimento permite utilizar a glicerina tratada 
como resíduo em aula prática de gradua
reagente para um novo experimento, inseri
princípios da Química Verde na formação 
experimental dos graduandos. Sua abrangência 
inclui diversas técnicas experimentais
em disciplinas de Química Orgânica, tais como 
craqueamento e determinação de ponto de fusão, 
preparação de derivado e elucidação de grupo 
funcional através de teste químico e espectrosc
na região do infravermelho. 
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recristalizado em etanol e caracterizado por 
determinado e do espectro de IV 

DNFHonas de amostras 
autênticas de acroleína e acetaldeído comerciais.  
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Representação esquemática da 

craqueamento térmico da glicerina. 
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