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Introdução 

A produção e o consumo de biodiesel no Brasil é 
uma realidade econômica em virtude da 
obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel. 
Estudos evidenciam que para cada 90m3 de 
biodiesel produzido por transesterificação são 
gerados, aproximadamente, 10m3 de glicerol. Este 
cenário indica que a viabilização comercial do 
biodiesel passa pelo consumo deste volume extra 
do glicerol, através das aplicações em larga escala 
e agregando valor à cadeia produtiva. O glicerol 
apresenta inúmeras aplicações na indústria. No 
entanto, considerando a produção atual e futura de 
biodiesel torna-se necessárias novas aplicações, 
formulações e funcionalizações químicas do 
glicerol. Nesta comunicação informamos nossos 
resultados preliminares da reação de acetalização 
usando o glicerol como insumo para a preparação 
de intermediários úteis em síntese orgânica.  

Resultados e Discussão 

O estudo para a reação de acetalização foi desen-
volvido utilizando glicerol (1) e os aldeídos benzal-
deído (2a), metilbenzaldeído (2b) e bromobenzal-
deído (2c). Foram empregados três catalisadores: 
alumina sulfatada-SO4

-2/Al2O3, nitrada-NO3
-2/Al2O3 e 

clorada-Cl-/Al2O3. Estas reações foram testadas 
variando-se o catalisador (0,01mol%), o aldeído e o 
tempo reacional. O Esquema I apresenta a reação 
de formação de 3 e 4. A atribuição dos isômeros de 
3 e 4 foi feita com base no espectro de RMN H1 
através da integração dos 4 sinais do hidrogênio H2.  

 
Esquema I. Formação dos acetais 1,3-dioxolanos 3 e 1,3-
dioxanos 4 a partir do glicerol (1) 

Na Tabela 1 estão listados os resultados obtidos 
usando três catalisadores ácidos. As melhores 
conversões apresentadas foram as das reações que 
utilizaram SO4

-2/Al2O3 e NO3
-2/Al2O3, usando 

benzaldeído em duas e seis horas de tempo 
reacional. Também, observou-se que independente 
do catalisador ou do benzaldeído empregado, 
houve predominância na formação de compostos 
com 1,3-dioxolanos. A proporção encontrada entre 
3:4 em todos os experimentos foi da ordem de 
70:30. A alumina impregnada com ácido clorídrico 
Cl-/Al2O3 apresentou as piores conversões, 

enquanto que a alumina sulfatada - SO4
-2/Al2O3 e 

nitrada - NO3
-2/Al2O3, apresentaram as melhores 

conversões. Em relação ao substrato, o 
bromobenzaldeído apresentou a menor conversão 
independente das condições de reação. 

Tabela 1. Dados de conversão e proporção 3:4 para a reação de 
acetalização, utilizando benzaldeído, metilbenzaldeído e 
bromobenzaldeído em diferentes condições. 

Em todos os experimentos realizados foi obtido um 
proporção de 3:4 da ordem de 70:30. Experimentos 
utilizando outros sistemas de catalisadores e de 
microondas conduziram ao mesmo resultado.1 A 
composição da mistura de 3 e 4 é formada pelos 
isômeros cis:trans de 3 e de 4, conforme Esquema 
1. Com a seletividade a favor de 3, iniciamos a 
segunda etapa do projeto que trata da formação dos 
ésteres carboxilatos e sulfonatos utilizando os 
cloretos benzoíla e benzenosulfonila, com o objetivo 
de enriquecer a amostra em um dos isômeros de 3 
ou 4 pela formação dos ésteres sólidos, os quais 
podem ser separados seletivamente via 
recristalização.  Os testes estão em andamento e os 
resultados serão apresentados. 

Conclusões 

A reação de acetalização leva à formação 3:4 na 
proporção de 70:30 com alumina sulfatada sendo o 
melhor catalisador. Derivações para ésteres 
carboxilatos e sulfonatos estão em andamento.  
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Sist.   
CHOH3C

 

  2h 6h 2h 6h 2h 6h 

 3 66,5 69,8 57,0 68,8 58,8 70,6 
Al2O3/
SO4-2 

4 33,4 30,1 42,9 31,1 41,1 29,3 

 Conv 100 100 100 84,5 78,7 67,1 

 3 72,0 68,5 69,3 68,4 67,5 68,0 
Al2O3/
NO3-1 

4 27,9 31,4 30,6 31,5 32,5 31,9 

 Conv 100 100 56,9 77,2 22,4 77,2 

 3 71,1 69,4 68,8 67,8 66,0 64,1 
Al2O3/

Cl-1 
4 28,8 30,5 31,1 32,1 33,9 35,8 

 Conv 85,4 93,9 30,5 53,4 11,5 22,4 


