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A principal matéria-prima para a produção de uma grande quantidade de produtos, incluindo 

plásticos, combustíveis e produtos químicos é o petróleo. No entanto, as reservas de petróleo são fontes de 

energia não renováveis, além de que, sua exploração acarreta problemas ambientais. Entre as tecnologias 

que estão sendo desenvolvidas para substituir o petróleo, o uso da biomassa como possível fonte de carbono 

vem atraindo o interesse de vários grupos de pesquisa.  

A biomassa, formada por biopolímeros como celulose, hemicelulose, lignina e amido, é 

abundantemente distribuída no planeta estando presente nas florestas e plantações, bem como nos resíduos 

de sua exploração e transformação. Dentre os building blocks, moléculas promissoras que funcionam como 

blocos de construção dos produtos químicos, destaca-se o xilitol, uma fonte potencial de glicol, podendo ser 

utilizado como matéria prima na produção de reagentes químicos de grande interesse pela indústria, como 

o etilenoglicol e o propilenoglicol.  

O processo produtivo do xilitol, por rota química, tem sua origem na xilose, um composto derivado 

de materiais hemicelulósicos. O processo industrial da conversão da xilose em xilitol envolve diferentes 

etapas sendo as mais importantes a hidrolise, a hidrogenação catalítica e a separação por cristalização.  

O índice de refração, definido como a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da 

luz no meio, é uma grandeza que pode ser utilizada na determinação da concentração de solução a partir de 

curvas previamente construídas, podendo ser utilizado no monitoramento de operações industriais.  

Com a finalidade de contribuir com estudos associados a termodinâmica de soluções o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento do índice de refração em soluções líquidas binárias 

formadas por xilose e xilitol em água/etilenoglicol e água/1,2-propilenoglicol na temperatura de 325,15 K. 

As soluções ternárias foram preparadas com auxílio de uma balança analítica e acondicionadas em 

balões volumétricos até o início das leituras. O índice de refração da solução foi determinado em um 

refratômetro digital de bancada marca ATAGO modelo RX-5000i com incerteza de 0,00004 e controle de 

temperatura com leituras em triplicata.  

Na Figura 1 são apresentados os resultados de índice de refração (𝑛D) em função da fração mássica 

(𝑤s) do sólido solubilizado na solução para diferentes frações molares das soluções líquidas binárias 

envolvendo água/etilenoglicol e água/1,2-propilenoglicol. As linhas sólidas representam o polinômio 

ajustado de forma que o coeficiente de ajuste foi maior que 99,9% para todas as soluções. 

Avaliando a Figura 1, observa-se que ocorre um comportamento similar para ambas as soluções, 

em que conforme a concentração de água na solução líquida binária aumenta, aumenta também o índice de 

refração, devido a maior capacidade da água em solubilizar os sólidos estudados. 

Pode-se notar também que o índice de refração nas soluções envolvendo xilitol é maior do que nas 

soluções envolvendo xilose. Este comportamento é inerente as interações moleculares presentes na solução 

e devido ao fato que a molécula do xilitol possuí um número maior de grupos OH-, a molécula vai ter uma 
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maior interação com a água e consequentemente uma maior formação de clusters, levando a um maior 

desvio do feixe de luz ao atravessar o meio. 

 

  

  
Figura 1. Concentrações expressas em fração mássica do xilitol e da xilose (ws) em função do índice 

de refração (nD) para diferentes frações molares da solução líquida binária; (a) xilitol em 

água/etilenoglicol, (b) xilitol em água/1,2- propilenoglicol, (c) xilose em água/etilenoglicol, (d) 

xilose em água/1,2-propilenoglicol; fração molar da água:  ̶  (1,0); ● (0,9); ♦ (0,8); ▲ (0,7); ■ (0,6); 

+ (0,5); ○ (0,4); □ (0,3), ∆ (0,2), ◊ (0,1); etilenoglicol e 1,2- propilenoglicol puros × (0,0). 

 

Conclui-se com o presente trabalho que o comportamento do índice de refração depende 

diretamente da quantidade de sólido solubilizado no líquido e do tipo de conformação molecular 

que ocorrerá na solução. O estudo do índice de refração gera um grande número de dados, sendo 

que estes, virão a suprir déficits presentes na literatura e poderão ser utilizados a fim de determinar 

concentrações em soluções envolvendo água, etilenoglicol, 1,2-propilenoglicol, xilose e xilitol 

como uma função do índice de refração da solução. 
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