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Introdução 

 O biodiesel é comumente produzido pela 

transesterificação de óleos vegetais com 

catalisadores alcalinos. Os métodos analíticos mais 

utilizados para monitorar esta conversão são os 

cromatográficos e espectroscópicos. Contudo, estes 

métodos vêm acompanhados de inconvenientes que 

podem dificultar a sua aplicação na indústria, como: 

necessidade do preparo das amostras, 

derivatizações, calibrações tediosas, tempo longo de 

análise, alto custo dos instrumentos e corpo técnico 

qualificado para aquisição e interpretação de dados. 

 O monitoramento baseado nas medidas do 

índice de refração tem se apresentado como uma 

proposta aceitável para o acompanhamento da 

síntese do biodiesel
1,2

 e não apresenta os 

inconvenientes citados anteriormente. Entretanto, 

ele só foi realizado em amostras em batelada, após 

algum pré-tratamento, o que poderia acarretar em 

mudanças na composição da amostra, pelo fato de 

a reação em questão ser rápida e reversível. 

 Desta forma, este trabalho propõe um 

sistema analítico para o monitoramento online da 

síntese do biodiesel por medidas do índice de 

refração, em amostras da mistura reacional 

coletadas à fluxo contínuo (Figura 1). Para isto, uma 

peça cônica de Teflon® com dois orifícios, para a 

entrada e saída da amostra, foi acoplada à cela de 

medição de um refratômetro (R), modelo Refracto 

30 GS
®
. Um separador de fases líquidas (S1) e outro 

de fases líquida e gasosa (S2), ambos baseados na 

diferença de densidade entre as fases, foram 

inseridos no sistema para a remoção de bolhas de 

ar e do excesso de glicerol, prejudiciais na 

determinação dos índices. 

Resultados e Discussão 

 O sistema proposto permitiu a aquisição dos 

índices de formar relativamente rápida, simples e 

barata. Além disso, ele dispensa o pré-tratamento 

complexo da amostra. 

 
Figura 1. Sistema empregado no monitoramento. 
 
 Este sistema foi testado no monitoramento 
(em duplicata) da metanólise do óleo de soja à 
60 °C, empregando o KOH como catalisador 
(Figura 2). As variações do índice de refração 
observadas de 1,462 à 1,450 estão associadas à 
ocorrência da metanólise, sendo que os valores, 
inicial e final, concordam com os encontrados na 
literatura

1,2
. 

 
Figura 2. Monitoramento da metanólise com o KOH. 

Conclusões 

 O sistema empregado se apresentou 

adequado para o monitoramento, em tempo real, da 

reação de transesterificação para a síntese do 

biodiesel, com o fornecimento de resultados que 

permitirão estudos do mecanismo dessa reação. 
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