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Introdução: A emergente preocupação em relação à poluição ambiental e ao
aquecimento global fez com que as fontes renováveis de energia, como o biodiesel,
assumissem um papel importante no mercado nacional. Segundo a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 5.350.036 metros cúbicos de
biocombustível foram produzidos no ano de 2018, sendo que em média 10% do
volume total de biodiesel produzido são de glicerol, impuro e com baixo valor
econômico. Com isso, vários estudos para novas rotas de aproveitamento desse
subproduto vêm sendo estudas, como a sua polimerização, que tem diversas
aplicações, como aditivos, substitutos de polióis ou termofixos. Objetivo: Realizar a
purificação da glicerina proveniente da produção de biodiesel. Realizar estudos dos
processos de polimerização com glicerina purificada e produzir um polímero
utilizando-a.  Metodologia: Os ensaios foram realizados com glicerol P.A e com
glicerol proveniente da reação de transesterificação, o qual foi purificado por
destilação retirando álcool e posteriormente lavado com hexano. Em sistema de banho
maria utilizando um bécker de 250 mL com temperaturas de 150 e 180 °C, foi
adicionado ao glicerol o catalizador H2SO4, em concentrações de 0,27; 1,35 e 2,7
mol/L. O sistema foi deixado sob agitação durante 60 minutos. Posteriormente,
permaneceram na estufa, previamente aquecida a 150 °C por 60 minutos. As amostras
foram submetidas a sucessivas lavagens em refluxo, por 240 minutos, na seguinte
ordem: hexano, etanol. Resultados: No trabalho foi analisada a polimerização em
função de três variáveis: temperatura, concentração do catalizador e pureza do glicerol.
 Nos ensaios com o glicerol P.A. realizados na temperatura de 150 °C e 180 °C na
concentração de 0,27 mol/L, após a lavagem, foi observado que não houve uma
polimerização, sendo que a taxa de perda de massa no final do procedimento de
lavagem foi de 100%, já na concentração de 1,35 mol/L, após a lavagem, houve uma
polimerização de aproximadamente 72% na temperatura de 150 °C e de 77% na
temperatura de 180 °C e na concentração de 2,7 mol/L na temperatura de 150 °C foi
observado, após a lavagem, uma polimerização de 98% e na temperatura de 180 °C
uma polimerização de 99%. Os ensaios realizados com a glicerina (purificada) foram
realizados a 150° C com as concentrações de 0,27 mol/L, 1,35 mol/L e 2,7 mol/L e não
houve a polimerização, restando apenas resíduos oleaginosos. Conclusão: Baseados
nos resultados obtidos concluímos que foi possível a polimerização do glicerol P.A e
que não foi possível a polimerização do glicerol (purificado) devido aos resíduos
oleaginosos ainda presentes. Portanto, um novo processo de purificação será estudado
para a retirada dos resíduos e realização de novos testes de polimerização.
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