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O objetivo do presente trabalho foi a síntese e a caracterização de um novo agente de ligação cruzada: o triacrilado de 
glicerina. A síntese foi conduzida por esterificação entre a glicerina e o ácido acrílico e o produto foi caracterizado por 
espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) e ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H. O produto foi 
denominado GA. Foram obtidas placas de polímeros acrílicos, constituídas por PMMA puro, PMMA copolimerizado 
com dimetacrilato de etileno glicol e com GA, na concentração de 2% (m/m). Paralelamente foi conduzida a reação de 
homopolimerização do produto obtido (GA).Foi investigado o comportamento dos materiais e verificou-se que, com a 
adição de 2% do produto GA, o material tornou-se insolúvel em alguns solventes orgânicos diferentemente do polímero 
puro, o poli(metacrilato de metila). Os corpos de prova com o novo agente, na presença nos solventes, incharam, 
concluindo que houve a formação das ligações cruzadas entre as cadeias dos monômeros. A análise térmica mostrou 
que a adição do GA ao PMMA praticamente não alterou a Tg do PMMA puro, enquanto que o homopolímero do GA 
mostrou uma Tg de 180C, característica de materiais borrachosos. Diante destes resultados, a obtenção do GA constitui 
uma ótima alternativa para formação de agentes de ligação cruzada para o uso em polímeros acrílicos. 
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TRIACRYLATE OF GLYCERIN SYNTHESIS AND USE IN NETWORK POLYMER  

 
The goal of this work was the synthesis and characterization of a new crosslinker: the glyceryl triacrylate. The synthesis 
was done by an estherification reaction between glycerin and acrylic acid and the product, called GA, was 
characterizated by infrared and nuclear magnetic resonance (NMR- 1H) spectroscopy. The behavior was analysed after a 
copolymerization with methyl methacrylate monomer (MMA). It was also prepared the PMMA and GA homopolymers. 
The addition of glycerin triacrylate up to 2 % in the MMA monomer changed the solubility of the copolymer. This one 
became insoluble in organic solvents in which the pure linear poly(methyl methacrylate) was soluble. Thermal analysis 
showed that the addition of 2% GA didn´t change the Tg value of the PMMA pure, but the GA homopolymer showed a 
Tg value equal to 180C, lower than expected. It seems that GA product is working as crosslinker, but some insaturation 
links did not react. They remain as pendent groups, causing the Tg lowering. The results suggest that the new product 
can be used as crosslinker for the application in acrylic polymers.  
 
 
Keywords: glycerin; glycerin triacrylate; polyacrylates; crosslinking agent. 
 
Introdução  

 

Os poliacrilatos (PAs), polímeros sintéticos derivados geralmente dos monômeros acrílicos 

(ácido acrílico, ácido metacrílico, acrilato de metila, etc) são comumente aplicados como polímeros 

de engenharia com alta resistência química e física, além de excelentes propriedades óticas . 

 Os polímeros acrílicos estão inseridos em várias aplicações científicas e tecnológicas tanto 

na engenharia biomédica1, em aplicações ortopédicas2 como na utilização em técnicas de 

revestimento3. A utilização dos derivados acrílicos como agente floculante sintético foi discutido 

por OWEN (2007) e estudado recentemente para o uso na remoção de resíduos de bauxita5. Na 
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troca de íons de metais pesados em resíduos líquidos os PAs, do mesmo modo, mostraram 

resultados interessantes6.  

O poli (ácido acrílico) é comumente aplicado em hidrogéis, sistemas que são capazes de 

inchar na presença da água, sem que ocorra sua solubilização. Polímeros e copolímeros derivados 

do ácido acrílico são freqüentemente citados na literatura como hidrogéis, no transporte e na 

liberação de macromoléulas7 e em sistemas de remoção de água em emulsões óleo-água8.  

Assim como uma das propriedades dos hidrogéis é o fato de serem insolúveis em certos 

solventes, as resinas sintéticas de troca iônica também apresentam esta característica, tornando-as 

muito importante no uso como “recheio” de colunas cromatográficas.  

As interligações entre as cadeias do polímero, mantidas por forças primárias, impede seu 

livre deslizamento formando uma estrutura tridimensional 9, sendo que uma das técnicas para 

proporcionar as características citadas é a inserção de um agente de ligação cruzada ou reticulante. 

O principal e mais usado é o monômero divinilbenzeno (DVB), copolimerizado principalmente com 

estireno.  

Contudo, a síntese das resinas de troca iônica, comumente é realizada em duas etapas. Na 

primeira, a matriz polimérica é formada pela copolimerização dos monômeros, do agente de 

reticulação e do monômero principal e em seguida, a matriz é funcionalizada pela adição de grupos 

funcionais ativos como sítios catalíticos.  

Estas resinas são importantes, seja na indústria, seja na pesquisa, como catalisadores 

poliméricos em reações de transesterificação de óleos vegetais10, reação de esterificação de ácidos 

graxos11 ou ainda, visando a extração de compostos orgânicos presentes em óleo mineral isolante12.  

O objetivo deste estudo foi investigar a obtenção de um monômero de reticulação (GA), 

derivado do ácido acrílico e da glicerina, e verificar sua aparência após copolimerizado com o 

monômero metacrilato de metila (MMA). Assim como, comparar o comportamento químico e 

físico do homopolímero do novo produto, do poli(metacrilato de metila) (PMMA) e dos 

copolímeros P(MMA-co-GA) e com o copolímero de MMA e dimetacrilato de etilenoglicol 

P(MMA-co-DMEG).  

 

Experimental  
Material 

Os reagentes utilizados foram todos de grau P.A e usados como recebido. O monômero metacrilato 

de metila foi destilado sob pressão reduzida.  

 

Síntese do agente de reticulação 
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O agente foi sintetizado partindo da mistura de glicerina/ácido acrílico na proporção de 1:6 e o 

catalisador cloreto de magnésio 5 % mol em relação ao reagente limitante. A mistura reacional foi 

mantida sob aquecimento e agitação por 8 horas a 130ºC. Em seguida, o excesso de ácido foi 

retirado por destilação a vácuo e o produto foi lavado com água destilada para a retirada das 

impurezas. O produto foi designado GA.  

 

Caracterização do agente de reticulação 

O produto foi caracterizado pela técnica espectroscópica de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) utilizando o equipamento Biorad®, na faixa de 4000-400 cm-1 com 32 scans.min-1 e 

resolução de 4 cm-1e de ressonância magnética nuclear (RMN) 1H utilizando o equipamento Bruker 

200Mhz e solvente CDCl3.  

 

Preparação das placas dos homopolímeros e dos copolímeros com os reticuladores 

Na reação de polimerização e de copolimerização foram via polimerização em massa na presença 

do iniciador peróxido de benzoíla. Sendo que para os homopolímeros cerca de 20 mL do monômero 

foi misturado ao iniciador, quantidade de 1% (m/m). A mistura reacional foi mantida sob 80ºC e 

agitação por 2 horas e em seguida, vazada para um molde vertical de vidro (10 x 20 x 0,2) cm que 

permaneceu por 48 horas na estufa à 70ºC. Para os copolímeros cerca de 20mL do monômero 

MMA foi misturado ao iniciador e ao agente de reticulação (GA ou DMEG) na proporção de 1 e 2 

% (m/m) , respectivamente. A mistura reacional foi mantida sob 80ºC e agitação por 2 horas e em 

seguida, vazadas para o molde vertical de vidro que permaneceu também por 48 horas na estufa à 

70ºC. 

 
Teste de inchamento do material  

Corpos de prova de 1,0 x 1,0 cm foram submetidos ao teste de inchamento em solventes orgânicos a 

temperatura ambiente. O material permaneceu submerso em propanona, tolueno e diclorometano 

até massa constante. E, foi avaliado qualitativamente o inchamento e seu tamanho final. A absorção 

do solvente foi medida por diferença de massa.  

 
Grau de inchamento dos polímeros 

Os corpos de prova foram medidos e pesados a cada 24 horas e avaliados quanto ao grau de 

inchamento, de acordo com a equação  

S%=  W – Wo  x 100     (equação 1) 

                                                                    Wo 

até massa constante.  
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Análise térmica por calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

Os homopolímeros e copolímeros foram submetidos à análise térmica por calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) utilizando equipamento Netzsch modelo 200 F3 Maia®. As amostras foram 

pesadas (aproximadamente 10 mg), colocadas em cadinhos de alumínio, as quais foram fechadas e 

colocadas dentro da célula calorimétrica do equipamento e submetidas as seguintes programações 

de temperatura: 

1. Aquecimento a uma taxa de 10ºC/ min a partir da temperatura ambiente até 160ºC; 

2.  Uma isoterma de 2 minutos a esta temperatura; 

3. Resfriamento a uma taxa de 10ºC/ min com nitrogênio líquido até 50ºC;  

Em seguida, estas etapas foram novamente repetidas e por fim, a análise terminou com mais um 

aquecimento a 160ºC e as curvas puderam ser registradas.     

Resultados e Discussão  
O produto obtido foi um líquido incolor e viscoso, com odor característico de acordo com a 

representação abaixo. 

Obtenção do produto GA.  
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A análise do produto por FTIR indicou a formação do acrilato de glicerina pela presença das 

bandas referentes às vibrações do grupo éster. A Figura 1 mostra a diferença das bandas dos grupos 

funcionais dos reagentes de partida e do produto. No espectro é possível ver as bandas alargada em 

aproximadamente 3400 cm-1 referente ao grupamento “–OH” da glicerina, a banda intensa referente 

a deformação axial da carbonila (C=O) de éster, em 1729 cm-1 e a deformação axial da carbonila 

(C=O) do ácido acrílico, em 1707 cm-1. O surgimento em 1634 cm-1 correspondendo ao estiramento 

do grupo C=C do grupo acrilato 13.  
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Figura 1 – Espectros de FTIR da glicerina, ácido acrílico e do produto (GA).  

A diminuição da intensidade da banda alargada referente ao grupamento –OH presente no 

produto, sugere a eficiência da reação de esterificação com o ácido, o que também é possível 

confirmar por meio do surgimento das duas bandas de deformação axial da ligação “C-O” do éster 

produzido.  

Da mesma forma, pelo espectro de RMN de 1H do produto foi possível confirmar a 

formação do produto esterificado, apresentando deslocamentos de sinais na região de grupos 

vinílicos próximos de 6 à 6,4 ppm, sendo estes dois com constantes de integração de 10,4 e 17,4 Hz, 

respectivamente. A superposição de sinais em algumas regiões e pelas integrações destes indica a 

formação de misturas do produto mono, di ou tri esterificado. (Figura 2)  
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Figura 2 – Espectro de 1H RMN do produto (GA).  
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Obtenção das placas dos polímeros acrílicos 

Na etapa da formação dos copolímeros, P(MMA-co-GA) e P(MMA-co-DMEG), foi 

observada a compatibilidade, formando um sistema homogêneo. Assim, o material obtido após 

polimerizado resultou em um aspecto transparente e homogêneo. (Figura 3) 

 

 
Figura 3 – Copolímero MMA com 2% do produto GA .  

Tabela 1 são mostrados os resultados observados no teste de inchamento. Foi possível 

verificar que os corpos de prova do polímero puro foram solúveis nos solventes utilizados, sendo 

que, em acetona e em diclorometano, a solubilidade foi mais efetiva e, em tolueno, o efeito foi de 

menor intensidade.  
 

 

Tabela 1-Resultados do teste de inchamento dos copolímeros e do polímero puro. 

AMOSTRAS 
Solvente 

(5mL) 

massa 

inicial 

(g) 

massa 

24 horas 

(g) 

massa 

72 horas 

(g) 

massa 

96 horas 

(g) 

S% 

PMMA 

Propanona 0,2689 solubilizado - - - 

Tolueno 0,2716 0,2467 0,0881 0,0884 solúvel 

DCM 0,2348 solubilizado - - solúvel 

P(MMA-co-

GA) 

Propanona 0,2436 0,7728 0,7763 0,7768 218,68 

Tolueno 0,2822 0,3070 0,3636 0,3634 28,85 

DCM 0,2603 rompido - - - 

 

Por outro lado, a avaliação dos copolímeros foi diferente: as amostras foram insolúveis, 

porém sofreram inchamento, aumentando a massa e o tamanho pelo período de 96 horas de 

exposição aos solventes, mantendo-se sua massa constante após este período. No entanto, quando 

em presença de diclorometano, o material em 24 horas de imersão, apresentou um comportamento 

diferenciado, fragmentando-se completamente após o inchamento. Já o corpo de prova em contato 
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com a acetona, após 24 horas, praticamente não mostrou variação na massa, mostrando um aumento 

de 50% do tamanho original.  

De acordo com a equação 1, pôde-se calcular o grau de inchamento do copolímero (S%). 

Em propanona o grau de inchamento foi muito superior quando comparado ao comportamento em 

tolueno, e embora não seja possível comparar em DCM, o grau é ainda muito maior do que o 

primeiro apenas pela investigação visual. Na Figura 4 é mostrado o comportamento do P(MMA-co-

GA) quando na presença da propanona e diclorometano, respectivamente.    

(a) 
 

(b) 
Figura 4 – Corpo de prova do P(MMA-co-GA) antes e depois do teste de inchamento, (a) Propanona (b) DCM.  

 Ao se comparar os resultados do comportamento dos materiais puro e com o reticulador, 

conclui-se que o agente adicionado proporcionou a formação de uma rede tridimensional entre as 

cadeias do polímero, o que caracteriza a formação das ligações cruzadas, tornando-o insolúvel na 

presença dos solventes. Ao contrário do material puro que foi dissolvido no meio.  

Tal fato ainda pode ser interpretado segundo o parâmetro de solubilidade do solvente (δ1) 

em relação ao parâmetro de solubilidade do polímero (δ2). A menor variação entre eles (δ1-δ2) ou o 

quão mais próximo for esta diferença determina qual será o solvente mais eficiente frente ao 

inchamento.  

A tabela a seguir (Tabela 2) mostra os valores de δ para os solventes utilizados e o 

comportamento final dos materiais após 96 horas imersão.  
Tabela 2-Parâmetro de solubilidade dos solventes e comportamento dos materiais sob efeito dos solventes.  

SOLVENTE PMMA puro (*) 
P(MMA-co-GA) 

2% 

δ (cal/cm3)1/2 

(**)  

δ1-δ2 

(cal/cm3)1/2 

Propanona ○ ● 10,00 0,5 

Tolueno ■ ■ 8,90 -0,6 

Diclorometano (DCM) ○ ● 9,70 0,2 
 ○ solubilização; ● inchamento; ■ nada ocorreu. Temperatura ambiente.  

 *  δ (PMMA) = 9,5 (cal/cm3)1/2                          ** Ref. 14 
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Em vista aos resultados do teste de inchamento, é coerente o inchamento do copolímero em 

DCM tenha sido muito maior que em tolueno, pois, de acordo com os parâmetros de solubilidade, a 

variação entre δ1 e o δ2 é muito menor entre DCM / P(MMA-co-GA), significando sua maior 

eficiência ao inchamento. De maneira similar a propanona por apresentar um δ1 próximo ao PMMA 

linear mostrou ser melhor solvente, justificando a solubilização do polímero puro e o inchamento do 

copolímero, confirmando a boa interação entre estes pares.  

Pela técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi possível determinar a 

temperatura de transição vítrea (Tg) dos materiais (Tabela 3).  

 
Tabela 3-Valores das Tg´s dos homopolímeros e dos copolímeros.  

GLASS TRANSITION 
PMMA puro 

(ºC) 

GA puro 

(ºC) 

P(MMA-co-GA) 

2% 

(ºC) 

P(MMA-co-DMEG) 

2% 

(ºC) 

Onset 112,0 9,0 112,8 139 

Mid. 119,5 17,5 118,7 144,5 

Inflection 120,9 18,0 120,8 146,8 

End. 126,2 25,1 122,9 151,4 
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Figura 5 – Curvas representativas obtidas por DSC indicativas do comportamento térmico: (a) a P(MMA-co-DMEG) 2%; b PMMA 

(homopolímero); c P(MMA-co-GA) 2% e da mistura; (b) Produto GA (homopolímero).   

 

A análise térmica dos polímeros revelou um valor para a Tg do PMMA-co-GA (2%) em 

torno de 120ºC, similar à determinada para o PMMA puro. Ao contrário do que se esperaria, o GA 
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não está promovendo um aumento na Tg do polímero Já a reticulação com 2% DMEG elevou a Tg 

para 147ºC, conforme esperado. Por outro lado, a análise térmica do homopolímero do produto GA 

revelou um valor de Tg em torno de 18ºC, abaixo da ambiente, característico de materiais 

elastoméricos. 

Considerando os resultados obtidos, pode-se sugerir que o GA atua como reticulador, mas 

que nem todas as insaturações estão igualmente reagindo, durante a polimerização. Ou seja, é 

possível que esteja sendo formada uma rede tridimensional, com ligações cruzadas, mas que esta 

contém segmentos ramificados, os quais aumentam o espaçamento, diminuindo a Tg, no caso do 

homopolímero do produto GA ou praticamente não alterando a Tg do copolímero PMMA-co-GA 

(2%). 

Conclusões  

 
 A reação de esterificação entre a glicerina e o ácido acrílico permitiu a obtenção de um 

material com potencial uso como reticulador. 

Embora a caracterização do produto não tenha demonstrado a formação de um material 

puro, supondo a formação de misturas de produtos mono, di e tri esterificados, a incorporação desta 

mistura ao MMA mostrou-se compatível, fornecendo placas de polímero acrílico transparente e 

homogêneas. 

 Com a adição de 2% (m/m) do produto GA ao monômero MMA, pôde-se evidenciar a 

formação de um material com comportamento diferenciado: o copolímero tornou-se insolúvel nos 

solventes empregados, indicando a formação de ligações cruzadas. 

A avaliação das Tg´s dos polímeros mostrou um desempenho singular, sugerindo a formação 

de ligações covalentes intercadeias com a obtenção de uma rede tridimensional. Porém, com grupos 

pendentes que diminuíram os valores das Tg´s. 

A adição do produto GA ao PMMA permitiu a produção de um material homogêneo, 

insolúvel frente a alguns solventes orgânicos, cujo comportamento é muito útil no caso do emprego 

em resinas de troca iônica ou em materiais absorventes.  
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