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Síntese de um α-monoglicerídeo a partir do glicerol, subproduto da transesterificação de óleos 
vegetais empregando catalisador heterogêneo 

Sandro L. Barbosa
1
*(PQ), Alice Lopes

1
(PG), Norberto Peporine Lopes

2
(PQ), Gabriela R. Hurtado

3
(PQ), 

Stanlei I. Klein
4
(PQ), Marcia A. Rampin

5
(PQ), Miguel J. Dabdoub

5
*(PQ)  

1. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. -. Rodovia MGT 367- Km 583 nº 5000- Alto da 
Jacuba, Diamantina/MG, Brasil, CEP 39100-000. Tel.: (38) 3532-1234. *sandro.barbosa@ufvjm.edu.br 
2. Universidade de São Paulo – USP, Departamento de Física e Química, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, Av. do Café s/n, Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP, Brasil, CEP 14040-903; e-mail: 
npelopes@fcfrp.usp.br 
3. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Centro de Ciências Exatas-Quimica, Cidade Universitária, 
Campo Grande, MS, Brasil, CEP 79070-900; e-mail: gabihurt@yahoo.com 
4. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, Instituto de Química, Departamento de Química 
Geral e Inorgânica, Rua Professor Francisco Degni S/N, Quitandinha, CEP 14800-900 - Araraquara, SP – Brasil  
5. Universidade de São Paulo – USP, Departamento de Química, Av. Bandeirantes, 3900. Ribeirão Preto/ SP, Brasil, 
CEP 14040-901; e-mail: migjodab@usp.br 

Palavras Chave: óleo vegetal, glicerina, cetal, monossacarídeo, catalisador heterogêneo. 

 

Introdução 

As tentativas de transformar o glicerol em produtos 

químicos de alto valor agregado têm atraído a 

atenção nos últimos anos. Reações com compostos 

carbonílicos permitem produzir cetais
1-2

 como o 2,2-

dimetil-1,3-dioxolano-4-il metanol, pela cetalização 

do glicerol com acetona.  

No presente trabalho, foi sintetizado um novo 

catalisador a base de H2SO4/SiO2 e aplicado na 

síntese de biodiesel a partir de óleos vegetais, assim 

como de forma exclusiva na síntese do cetal a partir 

da glicerina e posteriormente na produção de 

monoglicerídeos, os quais são importantes produtos 

para a indústria alimentícia, de cosméticos, 

farmacêutica, etc. 

Resultados e Discussão 

Buscando desenvolver um único catalisador para 

transesterificação de óleos vegetais, cetalização da 

glicerina e esterificação de ácidos graxos, foram 

realizados testes com uma “sílica gel sintética” 

misturando areia e carbonato de sódio, acidificada 

com H2SO4 e utilizada como catalisador 

heterogêneo na transesterificação do óleo de 

girassol. A reação consiste na adição simultânea de 

SiO2/H2SO4 (4-5% m/m), metanol (50 mL) e o óleo 

vegetal (100g) sob condição de refluxo e 

acompanhada por CCD (Equação 1). 

 

 

 

 

Equação 1: transesterificação do óleo vegetal. 

Após 12h, a mistura foi resfriada a t. a., em seguida 

filtrada sob pressão reduzida. Os ésteres metílicos 

purificados foram analisados por RMN
1
H, 

13
C e por 

EM e o rendimento obtido foi de 97%. O catalisador 

foi recuperado, ativado e reutilizado na cetalização 

da glicerina obtida (Equação 2). 

 

 

 

Equação 2: cetalização da glicerina com acetona. 

A reação foi processada sob refluxo (12 h) e 

acompanhada por CCD. Pela adição do ácido graxo 

láurico (dodecanóico), o ester correspondente foi 

obtido (Equação 3). A mistura SiO2/H2SO4 além de 

catalisador, tem o importante papel de adsorver a 

água formada durante a reação. 

 

 

 

 
Equação 3: Síntese 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il dodecanoato a 

partir do cetal, 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il metanol. 

O produto obtido foi hidrolisado pela passagem em 
coluna cromatográfica flash formando o 
monoglicerídeo 2,3-dihidroxi propil dodecanato em 
80% de rendimento (Equação 4). 
 
 
 

 
 
Equação 4: hidrolise do 2,3-dihidroxi propil dodecanato. 

O método desenvolvido permite a obtenção 
exclusiva do cetal de 5 membros e um α-
monoglicerídeo puro, superando os procedimentos 
conhecidos na literatura que resultam em misturas 
de cetais 5 e 6 membros, enquanto a esterificação 
forma misturas de α e β-monoglicerídeos. 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram ser possível 

utilizar um único catalisador em 2 etapas na síntese 

de biodiesel, assim como, implantar novas 

metodologias para a produção de diversos produtos 

como cetais e monoglicerídeos. Vale ressaltar que 

este catalisador foi sintetizado a partir de areia de 

construção, em um processo muito simples e, além 

disso, reutilizado  4 vezes sem perda significante da 

atividade catalítica. 
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