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(57) Resumo: SENSOR DE CONDUTIVIDADE E MÉTODO PARA CONTROLE DO ESCOAMENTO DO BIODIESEL E DE
PRODUTOS EM FASE LÍQUIDA DE CONDUTIVIDADES DIVERSAS. É descrito um sensor de condutividade para controle do
escoamento de biodiesel e de produtos em fase líquida de condutividades diversas, ditos produtos sendo armazenados em um
tanque de decantação incluindo uma tubulação, dito sensor compreendendo um sistema metálico (20) composto por duas hastes
metálicas (22), duas placas metálicas (21) para medir a condutividade dos líquidos sendo escoados e elementos de fixação
mecânica (23), (24) e (25) e onde dito sistema é: a) fixado por um suporte (30) de material não condutor no interior de uma junção
(10) do tipo T, dita junção estando inserida em um sistema de separação de fases por uma tubulação superior (11) e uma
tubulação inferior (12) conduzindo os produtos separados; e b) conectado mediante fios condutores (26) a um circuito controlador
(40), de modo que a mistura de líquidos de condutividade diversa, ao escoar pela junção (10) e passar pelas placas metálicas
(21) faz com que ditas placas enviem o sinal gerado para o circuito controlador (40). É também descrito o método para o controle
do escoamento de produtos em fase líquida de condutividades diversas utilizando o sensor da invenção, O sensor da invenção
encontra aplicação na separação de (...).
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REIVINDICAÇÕES 

1) Sensor de condutividade para controle do escoamento de biodiesel e de produtos 

em fase líquida de condutividades diversas, ditos produtos sendo armazenados em um 

tanque de decantação (TD) incluindo uma tubulação, dito sensor compreendendo um 

sistema metálico (20) composto por duas hastes metálicas (22), duas placas metálicas 

(21) para medir a condutividade dos líquidos sendo escoados e elementos de fixação 

mecânica (23, 24, 25), sendo o sistema metálico (20) conectado mediante fios 

condutores (26) a um circuito controlador (40), caracterizado pelo dito sistema (20) ser 

fixado por um suporte (30) de material não condutor no interior de uma junção (10) do 

tipo T, estando dita junção (10) inserida em um sistema de separação de fases por uma 

tubulação superior (11) e uma tubulação inferior (12) conduzindo os produtos 

separados, de modo que a mistura de líquidos ao escoar pela junção (10) e passar 

pelas placas metálicas (21), faz com que as ditas placas (21) produzam um sinal 

representativo da condutividade da referida mistura e enviem o sinal gerado para o 

circuito controlador (40). 

2) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, adicionalmente 

caracterizado por ao ocorrer a mudança de condutividade entre as placas metálicas 

(21) devido à mudança do líquido de fase mais densa para fase menos densa, o 

circuito controlador (40) emitir um sinal sonoro (41), um sinal luminoso (42) ou 

alternativamente acionar uma válvula. 

3) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, ainda adicionalmente 

caracterizado por estando a faixa de sensibilidade do sinal previamente calibrada 

conforme a condutividade elétrica esperada para a fase mais densa, à medida que o 

sinal cai abaixo da dita faixa, o circuito controlador (40) passa do estado fechado NF 

para o estado aberto NA, ocorrendo o fechamento da válvula que controla o 

escoamento do fluido mais denso e abertura de uma outra, permitindo o escoamento 

da fase menos densa. 

4) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser 

aplicado a tanques de decantação (TD) descontínuos. 
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5) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser 

aplicado a tanques de decantação (TD) contínuos. 

6) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser 

aplicado a tanques de decantação (TD) semi-contínuos. 

7) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo 

tanque de decantação (TD) contínuo ser horizontal. 

8) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo 

tanque de decantação (TD) contínuo ser vertical. 

9) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

tanque de decantação (TD) conter duas fases orgânicas de condutividade elétrica 

diferente. 

10) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelas 

fases orgânicas serem biodiesel como fase menos densa e glicerol como fase mais 

densa.  

11) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

tanque de decantação (TD) ser um tanque de lavagem que contém uma fase orgânica 

e uma fase inorgânica. 

12) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pela 

fase orgânica ser biodiesel e a fase inorgânica, água de lavagem e restos de 

catalisador. 

13) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por 

promover o acionamento manual das válvulas (MB) e (MG) respectivamente para fase 

menos densa e fase mais densa, como consequência de alarme sonoro (41) ou 

luminoso (42) sobre a alteração de condutividade de modo a auxiliar o controle de 

separação das fases biodiesel e glicerina. 

14) Sensor de condutividade, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

compreender uma conexão (C) entre o circuito controlador (40) e um controle de saída 

da fase mais densa por válvula solenóide (VG) enquanto o controle da fase menos 

densa é efetuado por válvula gaveta manual (MB), de modo a acionar automaticamente 

dito sensor na condição de alta condutividade elétrica permitindo a retirada da fase 

Petição 870180165708, de 20/12/2018, pág. 15/18



3/3 

 

mais densa em (SG), enquanto na condição de redução da  condutividade elétrica, a 

válvula (VG) é fechada.  

15) Sensor de condutividade de acordo  com a reivindicação 14, adicionalmente 

caracterizado por no caso de nova porção de fase mais densa ser depositada na 

região do mesmo, a válvula (VG) novamente se abrir para a drenagem da fase mais 

densa formada, e ao finar desse processo, a válvula (MB) é acionada manualmente 

para a retirada apenas da fase menos densa remanescente no tanque de decantação. 

16) Sensor de condutividade de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por 

dispensar a presença de operador enquanto a fase mais densa é removida do dito 

tanque de decantação via (SG). 
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