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Introdução 

Biodiesel é uma mistura de alquilésteres de cadeia 

linear, obtidos por transesterificação dos triglicerídeos 

de óleos vegetais ou gorduras animais com álcool em 

meio catalítico alcalino ou ácido. A implementação de 

um método robusto, preciso e não destrutivo para a 

produção e monitoramento do biodiesel é importante 

para garantir que esse biocombustível esteja em 

conformidade com padrões de qualidade. Este 

trabalho apresenta um método para monitorar a 

reação de transesterificação diretamente na linha de 

processo utilizando o ultrassom, o qual permite 

avaliar a variação dos parâmetros ultrassônicos, 

como o tempo de voo e a amplitude dos ecos. 

 

Resultados e Discussão 

Neste estudo, duas rotas catalíticas foram testadas, 

a rota metílica e a etílica, foram utilizados dois tipos 

de óleo (o de soja e o de girassol) e como catalisador 

o hidróxido de potássio. A proporção de álcool/óleo 

usada foi de 6:1 e 1,0% (m/m) de catalisador. 

Todos os sinais e dados adquiridos foram registrados 

a cada 30 segundos e analisados por um software 

desenvolvido em LabView. A amplitude dos ecos, o 

tempo de voo ultrassônico e as temperaturas são 

exibidos em tempo real e registrados durante todo o 

experimento. 

 
 
Figura 1. Montagem experimental utilizada 
(pulso/eco). 
 

 

Os resultados mostraram que a metodologia é eficaz, 

pois conseguiu identificar, a partir de parâmetros 

ultrassônicos como tempo de voo e amplitude do 

sinal, as mudanças ocorridas durante toda a reação. 

Além disso, a partir dessa metodologia foi possível 

identificar os diferentes tipos de óleos e alcoóis, pois 

as reações utilizando o metanol e o etanol 

apresentaram perfis diferentes, assim como, 

utilizando óleos diferentes. Porém, utilizando o 

mesmo álcool e óleo os experimentos mostraram-se 

repetitivos. A figura 2 mostra um exemplo do 

acompanhamento da reação de transesterificação 

utilizando o óleo de soja e o metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gráfico do acompanhamento da reação de 

transesterificação utilizando o metanol. 

Conclusões 

Os resultados preliminares sugerem que o método 

proposto poderá ser viável para monitorizar as 

reações de biodiesel durante sua fabricação, em 

tempo real e com equipamentos de relativo baixo 

custo. 
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