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Resumo

Após se ter comprovado a possibilidade de efectuar a descoloração do licor, em sistemas de uma
só coluna, numa fase posterior do trabalho estudou-se a optimização das condições de funcionamento
dessa configuração dos sistemas. De acordo com esta sequência, o objectivo deste projecto de
desenvolvimento consistiu em obter resultados e ferramentas, que permitam melhorar o desempenho dos
sistemas de descoloração, e que posteriormente possam ser úteis no sentido de uma futura automatização
do funcionamento dos mesmos.
Nesse sentido, foram efectuados estudos que permitiram calcular a quantidade de água utilizada
nas regenerações, a energia de bombagem dessa mesma água e a quantidade de efluente enviado para a
ETAR, comparando desse modo o funcionamento de sistemas de uma e de duas colunas. Os resultados
obtidos apontam para uma redução no consumo de água, energia de bombagem e quantidade de efluentes
de 52%, 38% e 52%, respectivamente.
Estudaram-se as etapas de açucaramento e desaçucaramento, no sentido de efectuar o balanço
material à matéria seca e à água que são enviadas para o tanque de água doce ou de licor final. Os
resultados revelaram uma diminuição das produções de águas doces e de licor diluído.
Acompanharam-se os ciclos de descoloração, para identificar diferenças no que respeita à
capacidade das resinas ao longo do tempo, nos dois tipos de sistemas. Concluiu-se que não existem
diferenças significativas mas que é necessário não prolongar demasiado os primeiros ciclos de
descoloração num sistema de uma coluna.
O balanço material ao NaCl utilizado nas regenerações foi estabelecido para se quantificar os
gastos efectivos de sal, tendo-se obtido um consumo equivalente a 1,65 ton/dia.
Foi também efectuado um estudo de modelação às etapas de açucaramento e desaçucaramento,
de forma a conseguir prever com êxito a concentração de saída ao longo do tempo, resultando numa
ferramenta com vista à automatização do funcionamento dos sistemas.
Os esquemas “piping and instrumentation” para os sistemas de uma coluna foram elaborados
permitindo uma mais fácil esquematização de um futuro sistema de supervisão e controlo automático.
Finalmente, foram sugeridas algumas medidas no sentido de optimizar o consumo de recursos
como a água e a energia eléctrica.

Palavras Chave: Descoloração, Automatização, Permuta Iónica, Modelação,
Optimização.
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Abstract

After having evaluated the possibility to operate the decolorization of sugar liquor with single
column systems, which proved to be successful, the following step of this work consisted on the
optimization of operating conditions of such configuration. In this way, the main objective of this research
project is to provide important results and tools in order to improve the performance of the decolorization
system’s operation and be useful to a further automation.
Thus, studies were performed, that allowed to calculate the amount of water required in resin’s
regeneration, its pumping energy and the amount of wastewater sent to the WWTP. The results indicate a
reduction in water consumption, pumping energy and amount of wastewater by 52%, 38% and 52%
respectively.
The sweetening–on and sweetening-off steps were explored to carry out the mass balance of dry
matter and water that are sent to the sweet water tank and final liquor tank. The results showed a
decrease in sweet water production and dilute liquor quantity.
The decolorization cycles were monitored in order to identify the differences on decolorizing
capacity over the time in the two kinds of configuration systems. No significant differences were found in
the results presented. However, it is necessary not to extend the cycle length, when resin life is short in
single column systems.
The sodium chloride mass balance was obtained to quantify the total consumption of that
resource. The results obtained showed a consumption of 1,65 ton per day of salt for resin’s regeneration.
A modeling study was made for the sweetening-on and sweetening-off steps, in order to predict
with good accuracy, the outlet concentration history. It produced a satisfactory tool to a future
automation of the operation cycle.
The piping and instrumentation schemes were designed, for the two single column systems, with
the purpose of facilitating the development of an automatic supervising control system for the
decolorizing section.
Finally, some suggestions are given in order to optimize the consumption of energy and water
resources.

Key words: Decolorization, Automatization, Ion Exchange, Modeling,
Optimization
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Notação e Glossário
a

parâmetro da equação de ajuste

b

parâmetro da equação de ajuste

Brix

percentagem de sólidos dissolvidos

c

parâmetro da equação de ajuste

C

concentração mássica

g/L

Cargacor carga de cor alimentada ao sistema
Cor

cor medida segundo a metodologia ICUMSA

Cp

capacidade calorífica da salmoura

kJ/kg ºC

Cpv

capacidade calorífica do vapor de água

kJ/kg ºC

d
D

Parâmetro da equação de ajuste

ax

coeficiente de dispersão axial

m2/s

Dc

diâmetro da coluna

Dm

difusividade molecular

m2/s

dp

diâmetro das partículas

mm

E

energia

kwh

Fobj

função objectivo

i

contador

h

altura de leito

k

condutividade eléctrica

L
m

comprimento de leito
.

m

caudal mássico

m
mS/cm
m
kg/h

M

massa

kg

MS

massa seca

ton

MA

massa de água

ton

Nh

duração do ciclo de descoloração

n

número de amostras

P

pressão

Pe

número de Peclet

q

potência calorífica

MJ/h

Q

caudal volumétrico

m3/h

Qma

caudal de massa de água

ton/h

Qms

caudal de massa seca

ton/h

r2

coeficiente de determinação

Re

número de Reynolds

Sc

número de Schmidt

t

tempo

h

atm

min
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T

temperatura

u

velocidade linear

V

volume

x

variável independente da equação de ajuste

X

coordenada axial adimensional

y

variável dependente da equação de ajuste

exp

valor experimental da variável dependente

calc

valor calculado para a variável dependente

z

coordenada axial

y
y

% Desc.

ºC
m/s
m3

m

percentagem de descoloração

Letras gregas
∆

variação

ε

porosidade

λ

calor latente de condensação

µ

viscosidade dinâmica



massa volúmica

ρ

tempo de passagem

kJ/kg
Pas
ton/m3
min

Lista de Siglas
BV

Bed Volume

EDP

Equação às derivadas parciais

ETAR Estação de Tratamento de Águas Resíduais
ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
LCP

Laboratório de controlo do Processo

MMF

Morgan Mercer Flodin

RAR

Refinarias de Açúcar Reunidas

RMSD Root Mean Square Deviation
VBA

Visual Basic for Applications

WWTP Waste Water Treatment Plant
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1 Introdução
1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto
Uma das etapas mais importantes
impor
numa refinaria de açúcar é a etapa de descoloração do licor. É
nessa fase que ocorre a remoção da
d maior parte dos compostos que estão na origem da cor da matériamatéria
prima (rama da cana-de-açúcar) e dos que se formam durante o processo de refinação, podendo assim
produzir-se o açúcar branco que é utilizado no quotidiano da alimentação humana.
humana
Para efectuar a descoloração do licor, podem utilizar-se
se diversas tecnologias.
tecnologias Na RAR Açúcar, esta
operação realiza-se contactando o licor com leitos de resina de permuta iónica que estão no interior de
sistemas de colunas cilíndricas.
A secção de descoloração
escoloração da refinaria da RAR Açúcar foi, durante vários anos composta por quatro
sistemas de duas colunas em série, onde na primeira coluna existia uma resina antiga, que essencialmente
removia impurezas filtrando o licor,
licor, e na segunda coluna uma resina mais recente, onde se dava
efectivamente a descoloração do licor.
Na primeira
a fase deste trabalho, realizada em 2008, também
ambém no âmbito de uma tese de mestrado,
m
comprovou-se
se a viabilidade de operar a etapa de descoloração em sistemas
emas de uma só coluna. No
seguimento dessa conclusão efectuaram-se
efectuaram se as modificações necessárias às tubagens, de modo a tornar
independentes as colunas do sistema III, ficando assim a secção constituída por três sistemas de duas
colunas (sistemas I, II e IV) e dois sistemas de uma só coluna (sistemas III-1 e III-2).

a)

b)

Figura 1 – Sistemas independentes, de uma só coluna a) sistema de duas colunas em série b)

Nesta segunda fase do trabalho,
trabalho a empresa pretende proceder à optimização do funcionamento
dos novos sistemas de descoloração a nível das condições operatórias, tendo sempre como ambição a
automatização desse mesmo funcionamento. No futuro,
futuro pretende-se
se que a secção de descoloração da RAR
Açúcar fique composta por quatro
atro sistemas de uma só coluna, reduzindo dessa forma o consumo de água,
energia e a quantidade de efluentes líquidos com destino à ETAR. Pretende-se
se de igual modo evoluir
tecnologicamente os sistemas, para que o seu funcionamento se torne o mais automatizado
automatiz
possível.
No sentido de fornecer à empresa informação e ferramentas de ajuda na optimização do
funcionamento dos sistemas, este
ste trabalho dividiu-se
dividiu se em diversas tarefas, sendo umas de cariz mais
prático e outras de carácter essencialmente teórico.

Introdução
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Numa primeira fase do trabalho acompanhou-se o funcionamento dos novos sistemas de
descoloração, de modo a tomar contacto com todas as etapas e a conhecer as condições operatórias, bem
como os sentidos do escoamento de fluido nos sistemas.
Posteriormente efectuou-se um estudo comparativo em termos de consumos de água, energia e
efluentes encaminhados para a ETAR, entre a configuração anterior dos sistemas (4 sistemas de duas
colunas), a configuração actual (3 sistemas de duas colunas e 2 sistemas de uma coluna) e a configuração
que se pretende no futuro (4 sistemas de uma coluna).
Estudaram-se as etapas de açucaramento e desaçucaramento dos novos sistemas, a fim de realizar
um balanço material, determinando a quantidade de água que segue com o licor descolorado e a
quantidade de açúcar que é enviada para o tanque de águas doces, comparando também essas
quantidades com as dos sistemas de duas colunas.
A etapa de descoloração dos sistemas foi acompanhada ciclo a ciclo, de forma a poder comparar a
descoloração entre os dois tipos de sistema, para a mesma idade de resina, identificando-se a necessidade
ou não, de cuidados especiais na operação dos novos sistemas. No que respeita às regenerações, foram
efectuados balanços materiais ao sal utilizado a partir de dados operacionais.
No sentido de uma futura automatização dos sistemas, foram elaborados os esquemas “piping and
instrumentation” dos novos sistemas, e efectuou-se a modelação matemática das etapas de açucaramento
e desaçucaramento, quer por ajuste de dados experimentais, quer por um modelo de escoamento.
Finalmente foram sugeridas algumas medidas gerais de optimização das diversas etapas do
funcionamento dos sistemas de descoloração, no seguimento da avaliação das condições operatórias,
comparando-as com as sugestões existentes na literatura.
A metodologia experimental, empregue no estudo das etapas de açucaramento, desaçucaramento
e descoloração, consistiu em retirar amostras à saída dos sistemas e analisar em laboratório a sua
concentração de sólidos dissolvidos, Brix, e/ou a sua cor ICUMSA.
No caso das regenerações, foi feita a calibração da curva de condutividade da salmoura,
convertendo-a numa curva de concentração. As concentrações das amostras de condutividade conhecida,
foram determinadas pelo método de Mohr.

1.2 Contributos do Trabalho
O trabalho realizado no âmbito desta tese permite que a RAR Açúcar disponha de informação
relevante sobre o balanço material e energético aos novos sistemas de descoloração, e quais os caminhos
a tomar num futuro próximo em termos de optimização de recursos e quantidade de efluentes.
Será também possível à empresa, com base neste trabalho, prosseguir com êxito e a baixo custo
para a automatização desta parte do seu processo produtivo, graças à modelação efectuada às etapas de
açucaramento e desaçucaramento, dispensando assim a aquisição de mais refractómetros contínuos que
acarretariam elevados custos de investimento. Os esquemas “piping and instrumentation” elaborados no
decurso deste trabalho, bem como um exemplo sobre os passos de um futuro funcionamento, são também
ferramentas úteis para a empresa, no sentido da futura automatização da secção.
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A nova numeração proposta para as válvulas de entrada e de saída dos sistemas permitirá uma
melhor e mais rápida compreensão dos circuitos de escoamento a quem pela primeira vez visite as
instalações ou esteja em aprendizagem do funcionamento dos sistemas.

1.3 Organização da Tese
Esta dissertação é composta pelos seguintes capítulos:
- Estado da arte
- Descrição técnica e discussão dos resultados
- Conclusões
- Avaliação do trabalho realizado
No capítulo do estado da arte faz-se inicialmente uma breve descrição das etapas do processo de
refinação do açúcar. Em seguida aborda-se a temática da descoloração do licor, onde se tratam as
questões relacionadas com a origem da cor, as tecnologias existentes para sua remoção bem como
aspectos ligados com as resinas de permuta iónica. O capítulo termina com a descrição do ciclo de
operação de um sistema de descoloração por resinas de permuta iónica.
Na secção de descrição técnica e discussão de resultados começa-se por apresentar o estudo
comparativo efectuado entre sistemas de uma e de duas colunas, no que respeita aos requerimentos de
água, energia e quantidade de efluentes, bem como sobre o balanço material à água e à matéria seca nos
tanques de água doce e licor final, durante os açucaramentos e desaçucaramentos de ambas as
configurações dos sistemas. Numa segunda fase é apresentada uma secção relativa ao acompanhamento
da descoloração dos sistemas e sua comparação entre sistemas de uma e de duas colunas, sugerindo-se
medidas de optimização para os processos de descoloração/regeneração. Nesta secção da tese é ainda
realizado um balanço material ao sal utilizado na regeneração.
Na terceira parte deste capítulo surge a temática da automatização. Aqui apresentam-se os
diagramas “piping and instrumentation”, faz-se a proposta de uma nova numeração para as válvulas de
entrada e saída dos sistemas, e realiza-se o estudo de modelação aos açucaramentos e desaçucaramentos
através de uma equação de ajuste e de um modelo de escoamento em leitos fixos.
Por último, na quarta parte do capítulo, efectua-se a avaliação das condições operatórias dos
sistemas, apresentando-se sugestões gerais de optimização para o modo de funcionamento dos sistemas de
descoloração.
No capítulo das conclusões são apresentados de uma forma sintética os principais resultados deste
trabalho.
O último capítulo da tese consiste numa avaliação do trabalho realizado, onde se indica o grau de
realização dos objectivos traçados, bem como as limitações encontradas e o trabalho a realizar no futuro.
Ainda neste capítulo são tratados outros trabalhos realizados, fora dos objectivos principais e, por último
é efectuada uma apreciação final.
Na secção de anexos constam alguns exemplos de cálculo, derivações de expressões mais
complexas, código VBA de um programa realizado na sequência da modelação dos açucaramentos e
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desaçucaramentos, um exemplo de um futuro funcionamento automático e os diagramas mais importantes
deste trabalho, repetidos numa forma de melhor visualização.
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2 Estado da Arte
2.1 Processo de Refinação do Açúcar
Na RAR, o processo de refinação do açúcar tem como matéria-prima a rama da cana-de-açúcar.
Esta rama consiste em cristais de açúcar envolvidos por uma película de xarope, possibilitando o seu
transporte a granel bem como a conservação das suas propriedades durante o transporte, mesmo passando
por climas adversos.
A transformação da rama em açúcar refinado é um processo extremamente completo sob o ponto
de vista de operações unitárias, mais propriamente no que respeita à variedade de processos de separação
que se utilizam, sendo desse modo uma óptima aplicação da engenharia química na indústria.
A rama é então processada, passando por diversas etapas até se obter o açúcar branco (Figura 2):
afinação, carbonatação, descoloração, evaporação, cristalização, centrifugação, secagem e classificação.
Na produção de açúcar amarelo areado, após a carbonatação o licor é enviado directamente para
a cristalização, que em seguida descarrega o açúcar sob a forma de massa, nos areadores, submetendo-o a
nova cristalização e secagem parcial. Finalmente este açúcar é arrefecido e peneirado, ficando pronto
para o ensaque.

Figura 2 – Fluxograma do processo de refinação do açúcar branco

De seguida descreve-se de uma forma sintetizada, as etapas do processo de refinação do açúcar
branco:
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Afinação
Na primeira fase do processo a rama é misturada com xarope de afinação numa amassadora,
dando origem ao magma de afinação, que em seguida segue para as centrífugas de afinação onde se
separa o xarope de afinação do açúcar afinado. Posteriormente, esse açúcar, juntamente com retornos de
vários pontos da fábrica e com licor de recuperação, é dissolvido em águas doces nos dissolvedores
produzindo o licor de afinação. O xarope separado nas centrífugas retorna à amassadora, sendo que o
excesso de xarope é enviado para a secção de recuperação.
Carbonatação
Esta é a etapa mais importante sob o ponto de vista da segurança alimentar. É na carbonatação
que se eliminam todas as impurezas existentes no licor de afinação que não podem continuar no processo.
Inicialmente, ao licor de afinação é adicionado leite de cal, aumentando significativamente o pH do licor,
que de seguida é enviado para as torres de saturação onde é borbulhado CO2, fazendo precipitar CaCO3.
Após a saturação, o licor segue para a filtração, onde, através de filtros de alta eficiência conseguem-se
eliminar todos os compostos insolúveis do licor que se transformam em lamas de carbonatação. O licor
passa ainda por uma filtração de segurança em filtros rotativos, dando origem ao licor carbonatado que
apresenta uma concentração entre 60 e 68º Brix e uma cor entre 500 e 1000 unidades de cor ICUMSA,
dependendo da origem e qualidade da rama.
Descoloração
Esta é a etapa onde se remove em média entre 60 a 75% dos compostos que conferem cor ao licor
carbonatado. Isso é feito através de leitos de resina de permuta iónica, onde os compostos ficam retidos
durante o ciclo de descoloração. Quando o ciclo termina o sistema em questão entra em regeneração. O
produto resultante desta etapa designa-se por licor final e apresenta uma cor entre 150 a 400 unidades de
cor ICUMSA.
Esta etapa é o fundamento deste trabalho e será abordada com mais detalhe na próxima secção
deste capítulo.
Evaporação
O licor final é de seguida enviado para a evaporação. Esta etapa realiza-se num sistema de duplo
efeito, onde no primeiro por aquecimento com vapor e no segundo por vácuo, ocorre a evaporação parcial
da água contida no licor, concentrando o licor até cerca de 71º Brix. Nesta fase, o licor denomina-se por
licor concentrado.
Cristalização
A cristalização do açúcar efectua-se num processo por partidas, designadas por cozeduras,
conduzidas em equipamentos denominados por tachos de vácuo. Aqui o licor continua a ser concentrado
até ao ponto de saturação, altura em que se adiciona a sementeira (injecção de uma suspensão de açúcar
moído em etanol), dando origem à formação dos cristais de açúcar. De seguida é adicionado licor
carbonatado e posteriormente xarope de refinação até ao enchimento normal do tacho continuando a
cristalizar açúcar. O produto final é armazenado em mexedores e designa-se por massa cozida.
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Centrifugação
Esta fase do processo é conduzida nas centrífugas de refinação, onde se introduz a massa cozida,
separando o xarope de refinação do açúcar húmido. O xarope de refinação é enviado para um depósito de
xarope para posteriormente ser reutilizado na cristalização ou na recuperação, enquanto que o açúcar
húmido, através dum sistema de transporte de sólidos, é conduzido para a secção de secagem.
Secagem
A secagem do açúcar é realizada em duas etapas. Na primeira o açúcar é alimentado a um secador
rotativo, onde contacta com ar quente no início para secar, e ar frio na parte final do secador, para
arrefecer o açúcar antes de ser classificado e embalado. O ar que sai do primeiro secador contém algum
pó de açúcar, que é de seguida separado num ciclone por aspersão de águas doces.
Classificação
Através de um sistema de peneiros de três andares, separa-se o açúcar conforme a sua
granulometria. No andar intermédio fica retido um açúcar, que se designa por açúcar classificado, que
pode ser embalado dessa forma, mas que também pode ir a um segundo classificador depois de misturado
com o açúcar do andar inferior, para produzir açúcar fino e açúcar grosso. O açúcar retido no peneiro
superior (troças) e o açúcar que consegue escapar pelo peneiro inferior (pó), é reenviado para a afinação
para ser novamente processado.
Recuperação
Nesta fase recupera-se por cristalização o açúcar contido no xarope de afinação, xarope de
refinação, águas doces, etc. A recuperação é constituída por quatro etapas: pré-primeira, primeira,
segunda e terceira recuperação. Cada uma destas etapas culmina com uma centrifugação, onde se separa
o açúcar recuperado que é enviado para a etapa anterior, e o xarope que é enviado para a etapa seguinte.
O açúcar recuperado da pré-primeira e primeira recuperação é enviado para o dissolvedor de
recuperação, dando origem ao licor de recuperação, e o xarope de terceira recuperação é enviado para o
depósito de melaço.

2.2 Descoloração do licor
Como já foi referido nesta tese, a etapa de descoloração visa remover os compostos que estão na
origem da cor da matéria-prima e os que também se formam no processo, mantendo-se no licor após as
etapas de afinação e carbonatação.
A cor de um licor está relacionada e é uma medida do efeito global dos corantes em solução,
sendo quantificada através da metodologia oficial ICUMSA, que a partir da absorvância no espectro visível
e da percentagem de sólidos em solução, quantifica a cor de uma forma universal para a indústria do
açúcar [1].
A remoção da cor é a tarefa mais importante numa refinaria de açúcar, visto que é uma
especificação de venda do açúcar branco [1].
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2.2.1

Corantes – origem e formação
Os corantes que surgem no licor podem ser corantes naturais, existentes na planta da cana-de-

açúcar, ou que se formam durante o processo de refinação.
Dentro dos corantes naturais os mais comuns são as clorofilas, os carotenos, as xantofilas e os
flavanóides [2].
Os restantes corantes surgem como produtos de inúmeras reacções químicas entre moléculas
constituintes da rama durante o processo de refinação, distinguindo-se entre si através dos seus
mecanismos de formação. Os corantes mais comuns que se formam no processo de refinação são as
melanoidinas, as melaninas, os caramelos e os HADP (produtos resultantes da degradação alcalina das
hexoses) [2].
As melanoidinas são produtos resultantes da reacção de Mailard entre açúcares e proteínas ou
aminoácidos, formam-se à temperatura ambiente e a sua formação intensifica-se com o aumento da
temperatura e pH. As melaninas surgem da oxidação enzimática de compostos fenólicos (flavanóides) e os
caramelos são formados pela degradação térmica da sacarose que ocorre acima de 120ºC. Por seu lado os
HADP têm a sua origem na hidrólise da sacarose que é favorecida a temperaturas altas e a pH próximo de
11 [2].
Os compostos corados apresentam características físico-químicas diferentes, pelo que cada tipo de
compostos representa um certo peso na cor total do licor. Alguns corantes são removidos na etapa de
afinação, mas outros requerem uma etapa de descoloração mais eficaz para serem removidos [3].
2.2.2

Remoção da cor
A remoção de corantes a nível industrial, ocorre essencialmente por processos de adsorção. De

seguida, apresentam-se diversos tipos de processos de descoloração, apresentando-se as vantagens e
desvantagens de cada um.
Os principais adsorventes usados em processos de descoloração são:
- “Bone Char”
- Carvão activado em grãos
- Carvão activado em pó
- Resinas de permuta iónica
Bone Char
Este material consiste em matrizes porosas de fosfato de cálcio, revestidas de carbono e é
normalmente produzido a partir do aquecimento de ossos de bovino a elevadas temperaturas e a
atmosferas com baixo teor em oxigénio [3].
Este adsorvente apresenta uma capacidade de descoloração razoável, tendo como vantagem a
eliminação simultânea de cor e impurezas inorgânicas. No entanto, não existem muitas unidades
industriais com este tipo de adsorvente, pois apresentam elevados custos de investimento pela
necessidade de uma coluna para adsorção e outra para regeneração, custos de operação elevados devido
às altas temperaturas exigidas na regeneração, elevadas quantidades de efluentes e dificuldade de
automatização [1].
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Carvão activado em grãos
Este adsorvente possui uma alta capacidade de remoção de cor, sendo 10 vezes superior à do bone
char, no entanto não remove impurezas inorgânicas, se bem que estas não afectam a descoloração neste
caso. As unidades industriais de descoloração com este adsorvente são cada vez menos utilizadas por
apresentarem elevados custos de investimento, custos de operação consideráveis devido a elevados gastos
energéticos na regeneração e a perdas de adsorvente (4% por ciclo), sendo também difícil a
automatização da unidade [3].
Carvão activado em pó
Os processos com este adsorvente realizam-se em filtros de prensa e são os que apresentam a
maior taxa de descoloração. Os baixos custos de investimento, por não serem necessárias colunas e por
não haver regeneração, fazem parecer uma tecnologia muito atractiva, no entanto é necessário mudar o
adsorvente em cada 2 ciclos, o que torna este processo inviável para produções em grande escala devido
aos elevados custos de operação que acarretaria [3].
Resinas de permuta iónica
Desde a década de 70 que as resinas de permuta iónica têm vindo a ser desenvolvidas, no sentido
de satisfazer as necessidades das tecnologias de adsorção. Tratam-se de materiais que fixam os corantes,
tanto por adsorção como por troca iónica. As unidades industriais com este adsorvente são bastante
flexíveis e compactas, devido à regeneração se poder efectuar na mesma coluna em que se dá a
adsorção/descoloração.
As resinas de permuta iónica possuem uma capacidade de descoloração entre média e alta,
comparativamente com os outros adsorventes mencionados acima. Sendo uma tecnologia relativamente
recente, os custos de aquisição deste adsorvente são ainda consideráveis, no entanto, em unidades
industriais os restantes custos de operação são bastante baixos devido às regenerações se processarem a
temperaturas moderadas e não requererem elevadas quantidades de água. Outra vantagem é a facilidade
da automação do ciclo de funcionamento deste tipo de processo [3].
As resinas de permuta iónica não removem impurezas inorgânicas, e estas inibem a capacidade da
resina, tornando-se assim uma desvantagem do processo. Outra desvantagem é o facto de a regeneração,
que se realiza normalmente com salmoura, produzir efluentes com elevada carga salina, o que no entanto
pode ser evitado com a colocação de uma estação de tratamento/recuperação por membranas de
nanofiltração [3].
Conclui-se portanto que a tecnologia de descoloração com resinas de permuta iónica é a mais
atractiva sob o ponto de vista processual e económico, razão pela qual tem vindo a crescer o número de
unidades industriais com este adsorvente tanto nas refinarias de açúcar, como em outras indústrias.
2.2.3

Descoloração por resinas de permuta iónica
Na RAR Açúcar, a descoloração é realizada, como já foi mencionado, em sistemas que contêm um

leito de resina de permuta iónica.
A permuta iónica consiste numa troca estequiométrica de catiões ou aniões duma fase líquida por
catiões ou aniões de uma resina permutadora de iões (Equação 2.1). Na Figura 3 está representado um
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esquema da estrutura de uma resina de permuta iónica, constituída por uma matriz polimérica de
poliestireno, reticulado com divinilbenzeno (DVB) e um grupo funcional do tipo ácido (resina catiónica).
[4]

Figura 3 – Esquema de uma partícula de resina de permuta iónica [4]

As resinas de permuta iónica podem ser caracterizadas quanto ao tipo de polímero da matriz,
distinguindo-se entre acrílica ou estirénica, tamanho de poros e carácter do grupo funcional, podendo ser
aniónica ou catiónica.
Quanto ao tipo de polímero usado na matriz, existem diferenças a nível operacional quer se use
uma resina acrílica ou estirénica. As resinas estirénicas são mais selectivas quanto aos corantes,
removendo-os principalmente por permuta iónica e por interacções hidrofóbicas. Quanto às resinas
acrílicas removem essencialmente os compostos de maior peso molecular por adsorção e permuta iónica.
O poder de descoloração das resinas estirénicas é superior, no entanto, no que respeita à regeneração
com salmoura, esta é totalmente conseguida no caso de resinas acrílicas, enquanto que nas estirénicas,
devido à existência de interacções hidrofóbicas, são necessárias regenerações especiais com uma dada
frequência para remover compostos que vão ficando retidos nas resinas de ciclo para ciclo, diminuindo
assim, a capacidade de descoloração da resina. [5]
Devido ao facto de a maioria dos corantes existentes no licor apresentarem carga negativa a pH
alcalino, o carácter do grupo funcional que normalmente se encontra nas resinas de permuta iónica para a
descoloração do licor é do tipo aniónico forte, sendo o ião móvel, o anião cloreto.
Quanto à porosidade interna das partículas de resina, usualmente utilizam-se resinas
macroporosas. Estas permitem o acesso a moléculas de maior dimensão que ficam retidas no interior dos
poros; para além disso são resinas mais resistentes a condições operatórias exigentes relativamente às
resinas do tipo gel.[5]
Na RAR Açúcar são utilizadas resinas estirénicas, macroporosas do tipo aniónico forte, cujo ião
móvel do grupo funcional é o ião cloreto, razão pela qual a regeneração é efectuada com NaCl.
Na etapa de descoloração (sentido directo da Equação 2.1), é efectuada a troca entre o anião
cloreto pertencente à resina e o anião de corante presente na solução de licor que está a atravessar o
leito de resina. Na regeneração (sentido inverso da Equação 2.1), é reposto do ião cloreto na resina, pela
passagem de uma solução aquosa de NaCl (salmoura) pelo leito da coluna, libertando os iões corados que
seguem para a ETAR ou para uma estação de recuperação de salmoura por nanofiltração.
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O mecanismo de permuta iónica envolve diversos fenómenos físicos de transporte de matéria,
sendo que a capacidade de uma coluna de permuta iónica depende entre outros, dos seguintes factores:
- Isotérmica de equilíbrio de adsorção (linear, favorável, desfavorável, etc.)
- Lei cinética de transferência de massa (LDF, resistências no filme envolvente, etc.)
- Concentrações de entrada de licor ou regenerantes
- Temperatura

2.3 Sistemas de descoloração por resinas de permuta iónica
Os sistemas de descoloração por resinas de permuta iónica consistem em colunas cilíndricas que
possuem no seu interior circuitos que permitem o escoamento de fluido no sentido ascendente e
descendente. Na Figura 4 a), podemos observar o interior da coluna visto de frente, e na Figura 4 b) a
vista de topo sobre a configuração dos tubos colectores da base da coluna.

a)

b)

Figura 4 - Representação esquemática do interior das colunas a), tubos colectores b)

Quanto à disposição dos leitos na coluna, Figura 5, na
parte inferior existem três camadas de SÍLEX (areia classificada)
de diferentes granulometrias, que servem de suporte à resina e
evitam que esta se escape através dos tubos colectores. Cada
coluna contém 600 kg de areia grossa (8 a 12 mm de diâmetro),
600 kg de média (4 a 8 mm) e 1200 kg de areia fina (1,5 a 3 mm).
O leito de resina encontra-se logo acima da areia fina, ocupando
um volume de 6 m3.

Figura 5 - Dimensões e disposição dos leitos

O ciclo de funcionamento dos novos sistemas de descoloração (de uma só coluna), é em tudo
idêntico ao dos sistemas de duas colunas, com excepção da duração de algumas etapas, que são
obviamente menos demoradas.
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Na RAR Açúcar existem actualmente, cinco sistemas de descoloração (três de duas colunas: I, II, IV
e dois de uma só coluna: III-1 e III-2). Normalmente encontram-se quatro sistemas a descolorar licor,
enquanto que o restante sistema está em regeneração ou está em stand – by. Os quatros sistemas em
descoloração trabalham com um desfasamento entre si de cerca de 8 horas. Assim, de 8 em 8 horas
arranca o sistema que está parado e o sistema que está a descolorar licor há mais tempo entra em
regeneração.
Todos os fluidos que entram nos sistemas de descoloração devem ter uma temperatura entre 65º e
80º C, de modo a conservar as propriedades da resina e a eficiência da descoloração.
De seguida apresentam-se as etapas do ciclo de funcionamento dos sistemas de uma só coluna:
Açucaramento
O sistema que vai arrancar encontra-se inicialmente cheio de água,
decorrente da lavagem da resina no ciclo anterior. É então, que se começa a
enviar licor carbonatado para esse sistema, a fim de expulsar a água para o
tanque de águas doces. Esta fase decorre até que a concentração à saída do
sistema atinja 40ºBrix, que é medida através de um densímetro.

Figura 6 - Diagrama do Açucaramento

Descoloração
Quando termina o açucaramento, a saída da coluna é dirigida para o
tanque de licor final, demorando ainda um certo tempo até atingir a
concentração normal de licor final (entre 60 e 68º Brix). Nesta fase, a resina irá
reter, quer por adsorção, quer por permuta iónica, uma boa parte dos corantes
existentes no licor. O tempo de duração da etapa de descoloração varia entre 25
a 40 horas, e é regido essencialmente por dois factores: a cor média do licor
carbonatado nas primeiras 16 horas do ciclo e o período de desfasamento entre
cada sistema que está a descolorar. Em média o licor final apresenta uma cor de
aproximadamente 30% da cor do licor carbonatado.
Figura 7 - Diagrama da Descoloração

Desaçucaramento
Quando um sistema termina um ciclo de descoloração entra em regeneração. O desaçucaramento
é a primeira etapa da regeneração e consiste na expulsão com água, do licor que está no interior da
coluna. Inicialmente, o fluido de saída do sistema está direccionado para o tanque de licor final (1º
desaçucaramento) até 40º Brix, após esse valor (que é detectado por um densímetro de Brix) o fluido de
saída passa a estar dirigido para o tanque de águas doces (2º desaçucaramento), até que a concentração
se anule, sendo necessária confirmação com o auxilio de um refractómetro existente no Laboratório de
Controlo de Processo, LCP.
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Figura 8 – Diagrama do 1º desaçucaramento (à esquerda) e 2º desaçucaramento (à direita)

Descompressão
No final do desaçucaramento a pressão relativa interna na coluna é cerca
de 1,5 kg/cm2, sendo então aberta uma válvula de purga no topo do sistema, que
irá expulsar água e ar até que o sistema fique à pressão atmosférica.

Figura 9 - Diagrama da Descompressão

Esvaziamento Parcial
Com a finalidade de promover uma descompactação mais fácil da resina, é
efectuado um esvaziamento parcial do sistema, descarregando o efluente para a
ETAR, até que o nível de água dentro do sistema fique aproximadamente a 1/3 do
visor superior da coluna.
Figura 10 – Diagrama Esvaziamento Parcial

Descompactação
Nesta fase, ar a cerca de 1 kg/cm2 de pressão relativa é alimentado ao
sistema pela base, no sentido de descompactar a resina e a areia, que devido
às pressões de operação durante a etapa de descoloração se foram
aglomerando gradualmente.
Figura 11 - Diagrama da Descompactação

Enchimento
O sistema é novamente cheio até à sua capacidade total com água
recuperada da lavagem do ciclo anterior. Nesta etapa a água entra no topo lateral
da coluna, pelo funil que existe no interior da coluna acima do leito de resina.

Figura 12 - Diagrama do enchimento
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Levantamento
Com a finalidade de eliminar os possíveis caminhos preferenciais e volumes
mortos que se formam durante o ciclo de descoloração, bem como de reclassificar
os leitos de resina e areia, é efectuada esta operação alimentando água
recuperada pela base do sistema, sendo que a saída de fluido ocorre pelo funil, no
topo lateral da coluna. Nesta etapa ocorre também um estrangulamento na
válvula de saída e um ajuste na válvula de entrada, com o propósito de aumentar
novamente a pressão interna até cerca de 1,5 kg/cm2.
Figura 13 - Diagrama do Levantamento

Regeneração com salmoura
Nesta etapa, salmoura a uma concentração de 110g/L em NaCl, é enviada para o sistema, no sentido
de remover os corantes que ficaram retidos e adsorvidos na resina, repondo dessa forma o ião cloreto num
mecanismo de permuta iónica. À saída do sistema, é medida a condutividade eléctrica do efluente
(inicialmente dirigido para a ETAR), que aumenta à medida que a resina
vai sendo regenerada, sinal de que a concentração de sal no efluente
está cada vez mais elevada. Quando a condutividade atinge o valor de
130 mS/cm, o efluente é enviado para um tanque para posteriormente
recuperar a salmoura por membranas de nanofiltração. Após a
nanofiltração, a salmoura recuperada é misturada com salmoura fresca
num tanque de fibra de vidro perfazendo cerca de 11 m3 à
concentração de 110 g/L, ficando dessa forma a salmoura preparada
para efectuar a regeneração seguinte.
Figura 14 – Diagrama da Regeneração com Salmoura

Lavagem
No sentido de eliminar o excesso de iões cloreto que ficam retidos no interior do sistema e de
reajustar o pH, efectua-se a lavagem das resinas que consiste em duas etapas: a lavagem lenta e a
lavagem rápida. Na lavagem lenta, água a 12 m3/h entra pelo topo da coluna; nesta fase o efluente ainda
está dirigido para o tanque de salmoura para recuperação, sendo apenas enviado para a ETAR quando a
capacidade do tanque estiver a 30% do seu total ou quando a
condutividade do efluente baixar dos 130 mS/cm. Na lavagem rápida o
pH já está neutro e o caudal de água de lavagem aumenta para 24 m3/h;
logo que o aspecto do efluente se encontre límpido, é dirigido para um
outro tanque de recuperação de água, para posterior reutilização nas
fases de enchimento e levantamento. A lavagem termina quando a
concentração de cloretos no efluente for inferior a 300 ppm, que é
medida através de titulação de precipitação no LCP. A partir deste
momento o sistema fica pronto para um novo ciclo.
Figura 15 – Diagrama das Lavagens
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De seguida apresentam-se
se os esquemas dos sistemas de descoloração (Figura
igura 16) de uma só coluna
existentes na refinaria da RAR Açúcar, bem como as válvulas de entrada e saída de fluido nos sistemas e
em que etapas se encontram abertas (Tabela 1). Os caudais de fluido e a duração das etapas de sistemas
de uma coluna encontram-se na Tabela
abela 2.

Figura 16 - Circuitos
ircuitos e válvulas do sistema III-1
III à esquerda, e sistema III–2 à direita

Tabela 1 - Sentidos de escoamento e válvulas abertas em cada etapa
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Tabela 2 - Caudais de fluido e durações de cada etapa

ETAPA

Fluido de entrada

Q (m3/h)

Duração (min)

Destino Efluente

Açucaramento
Descoloração
1º Desaçucaramento
2º Desaçucaramento
Descompressão
Esvaziamento Parcial
Descompactação
Enchimento
Levantamento

Licor Carbonatado
Licor Carbonatado
Água
Água
Ar
Água Recuperada
Água Recuperada

10
10
14
20
390
24
6

50
30 – 40*
35
20

Regeneração c/ Salmoura

Salmoura

6

Lavagem Lenta

Água

12

Lavagem Rápida

Água

24

Águas Doces
Licor Final
Licor Final
Águas Doces
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
Nanofiltração
Nanofiltração
ETAR
Recuperação

15
15
7,5
30
85
25
35
25
10

* esta duração está expressa em horas

Outras considerações sobre o ciclo de funcionamento:
O valor de 40º Brix, valor em que se dá a mudança de águas doces para licor no açucaramento, e
de licor para águas doces no 1º desaçucaramento, é um valor de compromisso entre o abaixamento de Brix
de entrada nos evaporadores, que irá influenciar o tempo das cozeduras mais à frente no processo, e a
matéria seca que retorna à afinação pela produção de águas doces.
À saída dos sistemas de descoloração, existem ainda uns filtros de cartucho que servem para
evitar que partículas de resina ou impurezas que eventualmente escapem do sistema sigam com o licor
para o tanque de licor final. Esses filtros provocam uma resistência adicional ao escoamento de fluido,
pelo que o caudal de licor baixa um pouco quando se muda de águas doces para licor no açucaramento
sendo posteriormente reajustado manualmente. Também por esse facto, no desaçucaramento, o caudal
de água aumenta quando se passa para o 2º desaçucaramento.
Apesar da existência de regenerações especiais, que conseguem recuperar alguma da capacidade
perdida, a resina vai caminhando irreversivelmente para a exaustão até que, quando a descoloração
baixar dos 40%, se efectua a mudança de resina que ocorre ao fim de 220 a 400 ciclos de descoloração [5].
Durante os 3 primeiros ciclos de uma resina nova, o caudal de licor não deve ser superior a 9 m3/h.
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3 Descrição Técnica e Discussão dos Resultados
3.1 Estudo comparativo entre sistemas de uma e duas colunas
No sentido de quantificar a poupança de recursos que proporciona a mudança de sistemas de duas
colunas para sistemas de uma só coluna, realizou-se este estudo que permite à empresa ter conhecimento
sobre os gastos energéticos, requerimentos de água e quantidades de efluentes que são descarregados na
ETAR, para as duas configurações dos sistemas.
3.1.1

Consumos de água e quantidades de efluentes
Durante a regeneração das resinas, há consumos de água nas etapas de desaçucaramento,

enchimento, levantamento e lavagens que são diferentes quer se esteja a regenerar um sistema de uma
ou de duas colunas. A água que entra nos sistemas pode ser água pura (armazenada no tanque T-722),
sendo utilizada nos desaçucaramentos e nas lavagens da resina, por outro lado, nos enchimentos e
levantamentos é utilizada água recuperada (armazenada no tanque T-719). Quanto às saídas dos sistemas
nas diversas etapas da regeneração podem também ter vários destinos: tanque de licor final (T-4A),
tanque de águas doces, ETAR, tanque de Salmoura Recuperada (T-3505) ou (T-719).
As diferenças nos consumos de água das diversas etapas entre sistemas de uma e duas colunas, são
devidas à menor duração dessas etapas nos sistemas de uma coluna que, ao mesmo caudal, necessitam de
menos quantidade de água, sendo também menor a quantidade de efluente.
Na Tabela 3, podem-se observar as diferenças de consumos volumétricos de água, V, entre um
sistema de uma e de duas colunas, calculados pela integração do caudal das diversas etapas da
regeneração. As quantidades dos dois tipos de água utilizada são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 3 - Comparação de gastos de água nas diversas etapas duma regeneração

ETAPA
1º Desaçucaramento
2º Desaçucaramento
Enchimento
Levantamento
Lavagem Lenta
Lavagem Rápida
Total

Q (m3/h)
14
20
24
6
12
24

Sistemas de 1 coluna
∆t (min)
V (m3)
35
7,9
20
6,7
7,5
3
30
3
60
12
10
4
162,5
36,6

Sistemas de 2 colunas
∆t (min)
V (m3)
75
16,9
50
16,8
15
6
60
6
60
12
45
18
305,0
75,7

Tabela 4 - Distribuição dos tipos de água utilizada em cada tipo de sistemas

Tipo de Água\Sistema
Pura
Recuperada

V (m3)
1 Coluna
2 Colunas
30,6
63,7
6
12

Como se pode observar na Tabela 3, a quantidade de água requerida para sistemas de uma coluna
é menos de metade da água necessária para as regenerações de sistemas de duas colunas.
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De seguida, na Tabela 5, apresentam-se os destinos das saídas dos sistemas e as suas quantidades
em cada etapa da regeneração para os dois tipos de sistema.
Tabela 5 - Quantidades e destinos das saídas do sistema em cada etapa para os dois tipos de sistemas

Etapa
1º Desaçucaramento
2º Desaçucaramento
Descompressão/Esvaziamento
Levantamento
Regeneração c/ Salmoura
Lavagem Lenta
Lavagem Rápida

Destino
Licor Final
Águas Doces
ETAR
ETAR
ETAR
T - 3505
T - 3505
ETAR
ETAR
T - 719

Q(m3/h)
14
20
6
6
12
24

Sistemas
de 1 coluna
∆t (min)
V(m3)
35
7,9
20
6,7
7,5
3
30
3
85
8,5
25
2,5
35
7
25
5
0
0
10
4

Sistemas
de 2 colunas
∆t (min)
V(m3)
75
16,9
50
16,8
15
6
60
6
85
8,5
25
2,5
35
7
25
5
15
5,6
30
12

Figura 17 – Quantidades e destinos das saídas dos sistemas durante uma regeneração

Pela observação gráfica da Figura 17, constata-se uma redução de cerca de 37% do efluente com
destino à ETAR, em relação a sistemas de duas colunas. Uma menor produção de águas doces, e menos
licor diluído para o tanque de licor final, o que melhora a eficiência das etapas posteriores à
descoloração, no processo de refinação. No entanto regista-se um défice entre a água recuperada
necessária, 6 m3 e a água que é enviada para o tanque de recuperação durante as lavagens, 4 m3.
No normal funcionamento da secção de descoloração da RAR Açúcar, são executadas 11
regenerações semanais distribuídas pelos vários sistemas existentes. Na configuração actual (3 sistemas de
duas colunas e 2 sistemas de uma coluna), essas 11 regenerações distribuem-se normalmente pelos dois
tipos de sistemas das seguintes duas formas:
Tabela 6 - Distribuição das regenerações pelos dois tipos de sistemas

Tipo de sistemas
2 Colunas
1 Coluna

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados
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Com estes dados podem-se calcular as quantidades médias diárias (5 dias de laboração semanal)
de água necessária às regenerações (Tabela 7), bem como a quantidade de efluentes derivados das
regenerações dos sistemas no panorama actual, comparando esses resultados com a configuração antiga (4
sistemas de 2 colunas), e com a configuração que se pretende no futuro (4 sistemas de uma coluna),
Figura 18.
Tabela 7 - Consumos médios diários de água nas regenerações

Tipo de
Água
Pura
Recuperada
Total

Consumos (m3/dia)
Configuração
Configuração
Antiga
Actual
140,1
110,4
26,4
21,0
166,5
131,4

Configuração
Futura
67,3
13,2
80,5

Figura 18 – Quantidades médias diárias das saídas dos sistemas nos em três cenários

Pode-se concluir que a mudança de sistemas de duas colunas para sistemas de uma coluna,permite
optimizar o consumo de água, bem como a quantidade de efluentes líquidos. Com a configuração actual
dos sistemas conseguiu-se diminuir cerca de 21% o consumo de água e 18% a quantidade de efluente para a
ETAR, em relação à configuração antiga de 4 sistemas de 2 colunas. Ao modificar a secção de descoloração
para 4 sistemas de uma coluna, prevê-se que a diminuição nos consumos de água chegue aos 52 %, e a
redução de efluentes aos 38%.
3.1.2

Consumos energéticos
Apesar da secção de descoloração da RAR Açúcar não ser, sob o ponto de vista energético, uma

grande preocupação, foram feitos cálculos no sentido de quantificar os custos energéticos de bombagem
de água, ar comprimido e de aquecimento da salmoura. Os restantes custos energéticos (bombagem de
licor e de salmoura) não foram calculados devido a não existir informação sobre as curvas características
das bombas que actuam sobre esses fluidos. Os custos de bombagem de água permitem fazer uma
comparação de custos energéticos entre os sistemas de uma e duas colunas.
Para efectuar a bombagem de água dos tanques T-722 ou T-719 para a secção de descoloração
podem ser utilizadas 2 bombas centrífugas diferentes.
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O desaçucaramento é efectuado com a bomba mais potente (B-1), com a finalidade de vencer a
resistência adicional ao escoamento provocada pelos filtros que estão colocados à saída dos sistemas. Nas
restantes etapas, que envolvem bombagem de água (enchimento, levantamento e lavagens), a bomba
menos potente é utilizada (B-2).
Neste sentido, foram consultadas as curvas características do funcionamento destas duas bombas
(Anexo 2) para se poder saber qual a potência eléctrica consumida nas diversas etapas. Foi assumido por
hipótese, que as perdas de energia no motor e no veio de transmissão são desprezáveis, quando
comparadas com a perda de energia na conversão da energia mecânica das pás do rotor em energia de
escoamento do fluido.
Na Tabela 8 podem-se consultar os valores da energia eléctrica consumida durante as
regenerações dum sistema de uma coluna e num de duas colunas. Esses valores são calculados para cada
etapa com base no produto entre a potência eléctrica que a bomba em questão consome ao caudal
pretendido, e o tempo de cada etapa que consta da Tabela 3.
Tabela 8 - Gastos energéticos de bombagem numa regeneração, para ambos os tipos de sistema

Etapa

Bomba

E1coluna (kwh)

E2colunas (kwh)

1º Desaçucaramento
2º Desaçucaramento
Enchimento
Levantamento
Lavagem Lenta
Lavagem Rápida
TOTAL

1
1
2
2
2
2

3,8
2,5
0,4
1,0
2,1
0,5
10,2

8,1
6,3
0,7
1,9
2,1
2,1
21,2

De facto, também a nível energético há poupanças na ordem dos 50% quando se analisa o
funcionamento de um sistema de uma coluna em relação a outro sistema de duas colunas. Tal como se fez
para os consumos de água e efluentes, os consumos diários médios de energia nesta secção foram
calculados para a configuração actual dos sistemas, comparando com a configuração antiga e a
configuração pretendida no futuro, Tabela 9.

Figura 19 - Custos energéticos médios diários nas diferentes configurações dos sistemas

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados

20

Revamping do sistema de descoloração por resina de permuta iónica – Fase II: Arranque e Optimização

Tal como era de prever, as poupanças energéticas com 4 sistemas de 1 coluna podem atingir os
52%. Actualmente já se consegue um consumo energético 21% inferior, ao que se verificava com 4 sistemas
de 2 colunas.
Na descompactação utiliza-se ar comprimido a cerca de 1 kg/cm2 de pressão relativa, o que é
conseguido com um compressor que bombeia 390 m3/h de ar e cujo motor consome uma potência
eléctrica de 18,4 kW. A energia média diária consumida pelo compressor é de cerca de 10,1 kwh,
considerando 15 minutos de trabalho por regeneração, 11 regenerações semanais e 5 dias de produção
semanal.
Ainda dentro dos custos energéticos, estimou-se a quantidade de vapor necessária para aquecer a
salmoura até à temperatura de entrada na coluna, 70ºC. Esse aquecimento é efectuado à custa da
condensação de vapor de água, que está disponível a cerca de 125ºC, encontrando-se ligeiramente
sobreaquecido, Figura 20.

Figura 20 - Esquema do permutador e dados do aquecimento da salmoura

Para o cálculo do caudal de vapor de água necessário para o aquecimento, consideraram-se as
seguintes propriedades para a salmoura e para a água *:
Tabela 9 - Propriedades da salmoura e do vapor de água

Salmoura (110 g/L)
3

ρ (kg/m )
1074

Vapor de água (P = 1,89 atm)

Cp (kJ/kgºC)
3,43

Tsat (ºC)
117,2

λvap (kJ/kg)
2248

Cpv (kJ/kgºC)
2,21

* Propriedades da salmoura retiradas da folha de cálculo do projecto do permutador, e as propriedades da água
retiradas por interpolação de tabelas de vapor.

Através do balanço entálpico à corrente de salmoura, obtém-se a potência calorífica
necessária para o aquecimento.

   ∆

(3.1)

Com o valor calculado pela equação anterior, calcula-se o caudal mássico de vapor de água pelo
balanço energético à corrente de vapor.

   ∆   
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Multiplicando o valor do caudal de vapor pelo intervalo de tempo em que a salmoura está a passar
no permutador (110 minutos), obtém-se a quantidade de vapor necessária por regeneração para o
aquecimento da salmoura; considerando uma vez mais 5 dias de laboração semanal, onde ocorrem 11
regenerações, determina-se a quantidade média diária de vapor que a secção de descoloração requer no
aquecimento de salmour (Tabela 10).
Tabela 10 - Balanço energético às correntes no permutador

Potência Calorífica (MJ/h)
Caudal de Vapor (kg/h)
Requerimentos de vapor (kg/dia)

996
440
1775

Os cálculos mais detalhados destas quantidades são apresentados em apêndice (Anexo 4.1).
3.1.3

Balanço material aos Açucaramentos e Desaçucaramentos
O balanço material às etapas de Açucaramento e Desaçucaramento consiste em determinar a

quantidade de açúcar que é enviada para o tanque de águas doces e a quantidade de água que é arrastada
com o licor devido a efeitos de mistura (afastamento à idealidade do escoamento pistão) nestas etapas.
Na primeira fase deste projecto, realizada em 2008, foi efectuado esse balanço para os sistemas de duas
colunas.
Neste trabalho realizou-se o mesmo estudo, mas para os sistemas mais recentes de uma só coluna
(sistemas III-1 e III-2). A parte experimental do trabalho consistiu em retirar amostras à saída dos sistemas
com uma determinada periodicidade consoante se tratasse de um açucaramento ou de um
desaçucaramento, ler o valor do caudal à entrada e posteriormente determinar a sua concentração Brix no
LCP, registando a história de concentrações ao longo da etapa (Figura 21) e evidenciando o instante de
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Figura 21 - Exemplo da história de concentrações à saída dum sistema durante um açucaramento, à esquerda e
um desaçucaramento, à direita

Num dado instante, à saída dum sistema o caudal de massa seca (açúcar) é dado pelo produto do
caudal mássico pela fracção de sólidos em solução, (Brix/100).



!

 " # ()) *
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(3.3)

em que, ρ, representa a massa volúmica da corrente e varia com a temperatura e com Brix da
seguinte forma:
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A temperatura à saída dos sistemas encontra-se na gama de 65 a 80ºC sendo, para toda a gama de
Brix (0 a 100), a diferença relativa entre as massas volúmicas calculadas nos extremos da gama de
temperaturas de cerca de 1%, pode-se considerar sempre, para efeitos de cálculo, o valor médio da gama,
72,5ºC.
O caudal mássico de água à saída do sistema é resultado da subtracção do caudal mássico total
pelo caudal de massa seca:





 " #1 6

$%&'
*
())
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A quantidade de massa seca que sai dum sistema durante um período de tempo pode ser calculada
integrando o caudal de massa seca ao longo do tempo, o que em termos discretos se faz através de
integração numérica, utilizando por exemplo a regra dos trapézios.
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Assim se pode calcular a quantidade de açúcar que é enviada para o tanque de águas doces e para
o tanque de licor final durante as etapas de açucaramento e desaçucaramento.
A quantidade de água que sai do sistema é calculada da mesma forma, por integração numérica
dos valores discretos resultantes da metodologia experimental.
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No entanto, para a determinação da massa de água que segue junto com o licor para o tanque de
licor final, MALF, é necessário subtrair o caudal de água equivalente presente no licor de entrada
(açucaramento) ou no licor existente dentro do sistema (desaçucaramento).
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Ficando assim a massa de água dada por:
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O Balanço material ao tanque de águas doces é resultado do açucaramento de um sistema que
está a arrancar e do 2º desaçucaramento do sistema que terminou o seu ciclo de descoloração. De igual
modo, o tanque de licor final sofre um abaixamento de Brix durante a fase posterior ao açucaramento do
sistema que arranca e durante o 1º desaçucaramento do sistema que entra em regeneração. Assim sendo,
essas etapas devem ser combinadas a fim de efectuar os balanços aos tanques de água doce e de licor
final.

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados

23

Revamping do sistema de descoloração por resina de permuta iónica – Fase II: Arranque e Optimização

Para calcular o brix no tanque de águas doces (AD) e o brix médio do licor diluído que é enviado
para o tanque de licor final (LF) utilizam-se respectivamente as seguintes expressões:
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(3.12)

$%&'PCQRS
ZSC[PCQRS 5FM
I\\5FG

(3.13)

Tabela 11 - Balanço material às etapas de açucaramento e desaçucaramento

Açucaramentos
62,6
1,3
8,0
14,2
12,6
1,0
59,9

Brix*
massa seca AD (ton)
V água AD (m3)
Brix AD
massa seca LF (ton)
V água arrastada LF (m3)
Brix LF diluído

Desaçucaramentos
64,4
1,5
7,4
16,9
5,5
0,2
62,9

total
2,8
15,4
15,5
18,1
1,2
60,8

* Brix de licor de entrada nos açucaramentos, nos desaçucaramentos representa o brix inicial de saída

A Tabela 11 tem como base informação experimental resultante do acompanhamento de 11
açucaramentos e 11 desaçucaramentos aos sistemas III-1 e III-2, contendo por isso os valores médios
desses resultados. Outra forma de apresentar estes resultados é indicando as produções médias de água
doce e de licor final diluído por cada conjunto de etapas de açucaramento e desaçucaramento, Tabela 12.
Tabela 12 - Produções de águas doces e de licor final diluído

Produto

Volume total (m3)

massa seca (ton)

Volume de água (m3)

Brix

Águas Doces

17,2

2,8

15,4

15,5

Licor Final diluído

22,5

18,1

1,2

60,8

Os cálculos detalhados relativos a esta secção estão presentes no Anexo 4.2.
Através da consulta dos resultados relativos a sistemas de duas colunas determinados na primeira
fase do projecto, em 2008, pode – se comparar ambas as configurações dos sistemas em termos de balanço
material, Tabela 13.
Tabela 13 - Comparação dos balanços materiais entre sistemas de uma e duas colunas

V águas doces (m3)
massa seca AD (ton)
Volume de água AD (m3)
Brix AD
V Licor final diluído (m3)
massa seca LF (ton)
V água LF (m3)
Brix LF diluído

Sistema 2 colunas [6]
29,2
2,9
26,4
10
29,1
13,7
2,0
59,2

Sistema 1 coluna
17,2
2,8
15,4
15,5
22,5
18,1
1,2
60,8

Como se pode observar da tabela anterior, a quantidade de licor diluído que segue para o
reservatório de licor final é menor no caso de sistemas de 1 coluna, e apresenta Brix superior, o que
significa que o abaixamento de Brix nesse reservatório será menor pelo que as etapas subsequentes,
evaporação e cristalização, apresentam uma eficiência superior por esse facto. A quantidade de matéria
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seca enviada para o depósito de águas doces é praticamente igual em ambas as configurações, sendo a
diferença que em sistemas de uma só coluna, a produção de água doce é menor, mas apresenta Brix
superior.

3.2 Descoloração e regeneração dos sistemas de uma coluna
Nesta secção será aprofundado o estudo das etapas de descoloração e de regeneração. No que
respeita à descoloração foram acompanhados sucessivamente os ciclos de todos os sistemas, no sentido de
apurar as diferenças em termos da descoloração entre sistemas de uma e duas colunas para a mesma
idade de resina, bem como, a diminuição de capacidade ao longo dos ciclos. No processo de regeneração é
feita a quantificação de regenerantes necessários ao efeito através do acompanhamento de várias
regenerações.
3.2.1

Descoloração
Como já foi mencionado, os ciclos de descoloração dos sistemas existentes na RAR Açúcar têm a

duração média de 25 a 40h. O tempo de duração de cada ciclo é regido pela cor média do licor
carbonatado nas primeiras 16 horas do ciclo e pelo intervalo de tempo de desfasamento entre cada
sistema.
Em muitos processos de adsorção é crítico identificar o instante de tempo em que se termina o
ciclo e se começa a regeneração (exemplo: purificação de uma corrente que contém um contaminante);
tal não se passa neste caso. Como se sabe, a resina não retém todos os corantes, no início de um ciclo a
resina apresenta uma dada descoloração, e à medida que o ciclo se aproxima do fim é possível que essa
descoloração diminua, devido ao facto de a resina começar a ficar saturada, mas nada que afecte o
processo global de remoção de cor, pois existem normalmente mais 3 sistemas em descoloração que estão
em fases menos adiantadas do seu ciclo. De facto, a cor de saída do sistema pode variar durante o ciclo,
devido à cor do licor de entrada também variar consoante a diversidade de características da matériaprima e eficiência de remoção de cor na etapa de afinação.
A falta de informação relativa à curva de “Breakthrough” não permite saber em que fase dessa
curva são normalmente terminados os ciclos. A inexistência de uma instalação piloto inviabiliza também a
construção de uma curva de “Breakthrough” experimental.
Pelo acompanhamento de alguns ciclos de descoloração do sistema III-2, pode-se concluir que o
ciclo termina ainda longe da capacidade total da coluna devido à descoloração no fim do ciclo ser
praticamente igual à inicial (Figura 22). Neste estudo, consideraram-se ciclos suficiente próximos uns dos
outros para se poder desprezar o efeito da idade da resina na capacidade de descoloração.
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Figura 22 - Descoloração ao longo do ciclo (sistema III-2)

Conclui-se então que apenas uma parte da capacidade total da coluna é utilizada.
A capacidade total da coluna em termos de remoção de cor representa a quantidade de cor que a
resina consegue reter até ficar totalmente saturada de corantes. A quantidade de cor retida por unidade
de volume de resina pode ser dada pela integração temporal da diferença entre a cor que entrou na
coluna e a que saiu até ao instante em que a coluna fica totalmente saturada, tsat, dividindo pelo volume
de resina existente na coluna, VR em litros. As quantidades de cor não são mais do que o produto entre o
caudal de massa seca pelo valor da cor ICUMSA.
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Como normalmente não é possível medir continuamente todas estas variáveis, o que se faz é
considerar um valor médio para as mesmas durante todo o ciclo, transformando a equação anterior numa
equação algébrica:
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Na equação acima, Nt representa o número de horas ao fim das quais a resina fica totalmente
saturada. Como nos ciclos de descoloração não se chega a esse ponto, Nt é substituído pelo tempo de
duração do ciclo, Nh e a capacidade calculada é a fracção da capacidade total que é utilizada
normalmente nos ciclos, também designada por carga de cor.
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A carga de cor pode-se relacionar directamente com a descoloração:
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Com o avançar do número de ciclos efectuados por um sistema, a capacidade da resina vai
diminuindo, quer por corantes ou outras impurezas que ficam retidos nos centros activos da resina, quer
por degradação térmica ou mecânica que possa haver na resina. A existência de regenerações especiais
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atenua e retarda essa diminuição, no entanto é inevitável que a resina caminhe irreversivelmente para a
exaustão.
Neste trabalho faz-se a comparação em termos da capacidade de descoloração entre sistemas de
uma e duas colunas, para a mesma idade de resina, no sentido de se apurar as diferenças, por não existir
uma resina que filtre inicialmente algumas impurezas do licor.

Figura 23 – Comparação entre a descoloração de sistemas de uma e duas colunas, no início (à esquerda) e numa
fase avançada da vida útil da resina (à direita)

Pela observação da evolução da descoloração por parte dos sistemas, Figura 23, ao contrário do
que seria de esperar, não é possível observar diferenças significativas na descoloração entre sistemas de
uma e de duas colunas, tanto numa fase inicial da vida da resina, como numa fase avançada. No entanto,
o sistema com a resina mais recente (III-2) tem vindo a perder claramente capacidade de descoloração nos
primeiros 30 ciclos de vida, apresentando actualmente uma descoloração média de 62%, (últimos 5 ciclos).
O mesmo aconteceu com um sistema de duas colunas (Sistema II), mas não com o sistema I. Tal pode
indicar a necessidade de operar com mais precaução os primeiros ciclos de um sistema de uma só coluna,
tendo em especial atenção à duração do ciclo, que não deve ser estendida por muitas horas a fim de a
carga de cor alimentada ao sistema não ser demasiado elevada, para promover a duração da melhor fase
da vida da resina.
O sistema III-1 encontra-se já numa fase adiantada da vida útil da resina (superior a 150 ciclos),
apresentando actualmente uma descoloração média de 56% (últimos 20 ciclos). Comparando com o
sistema IV, para a mesma idade de resina, este apresenta o mesmo comportamento, pelo que se pode
considerar que nesta fase o facto de apenas se possuir uma coluna não é prejudicial nem necessita de um
tratamento diferente.
Na Figura 23, podem-se observar diversos pontos em que a descoloração diminui e aumenta com
alguma amplitude. Esses pontos podem significar, por exemplo, que existiram regenerações especiais
(aumento de descoloração) ou que houve mudança de composição da rama, que faz com que o licor de
entrada possa ter características diferentes, provocando nuns casos aumento e noutros uma diminuição na
descoloração.
No que respeita à carga de cor a que cada sistema de uma coluna tem sido submetido de ciclo
para ciclo, esta apresenta uma diminuição em relação ao que se passava anteriormente quando existiam 4
sistemas de duas colunas. Ao operar-se com cinco sistemas (4 a descolorar e 1 a regenerar ou parado), o

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados

27

Revamping do sistema de descoloração por resina de permuta iónica – Fase II: Arranque e Optimização

caudal de licor em cada sistema diminuiu cerca de 25%. Para que se alimente a mesma carga de cor aos
sistemas, seria necessário que o tempo de ciclo aumentasse também 25%.
No estudo realizado em 2008 concluiu-se que a carga de cor média alimentada aos sistemas em
cada ciclo era de 30. Neste momento, para os sistemas de uma coluna, obtiveram-se os valores médios de
20,7 e 26,9 respectivamente para os sistemas III-1 e III-2, Figura 24. O sistema III-2 como apresenta ainda
um número de ciclos reduzidos, tem uma capacidade de descoloração superior, pelo que a carga de cor
média por ciclo é superior à do III-1. No entanto esta carga de cor depende do tempo de duração do ciclo,
e o sistema III-2 já excedeu por várias vezes as 40 horas de ciclo, devido ao seu ciclo coincidir com
momentos de paragem da refinaria. Este facto pode estar na origem da queda acentuada na sua
capacidade de descoloração.

Figura 24 - Comparação da carga de cor ao longo dos ciclos para os sistemas de uma coluna, III-1 à esquerda e
III-2 à direita
Tabela 14 - Durações do ciclo para carga de cor de 30
duração do ciclo (h)
Cor média à entrada

4 sistemas

5 sistemas

5 sistemas + 1 m3 de resina

< 500

40

50

58

500 < Cor < 700

30

38

44

> 700

25

31

36

Ao passar a secção de descoloração para sistemas de uma só coluna, pode ainda decidir-se por
ficar com 5 sistemas, no sentido de aumentar o tempo de ciclo de cada sistema. Aliando a isso ao facto de
se poder colocar mais 1000 L de resina em cada sistema, o tempo de ciclo ainda pode aumentar mais para
a mesma carga de cor alimentada na configuração antiga, Tabela 14.
Com o aumento do tempo de ciclo dos sistemas, o número de regenerações que se efectuará num
dado período de tempo diminuirá, pelo que esta é uma maneira de diminuir o consumo de regenerantes e
de água. No entanto, ao manter os tempos de ciclo actuais, a carga de cor será menor, o que
provavelmente irá prolongar a vida útil da resina. Há que portanto chegar a um compromisso, entre a boa
condição da resina e o que se pode poupar com o aumento do tempo de ciclo.
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3.2.2

Regeneração das resinas
A regeneração das resinas na RAR Açúcar efectua-se com salmoura a 10º Bé (escala antiga de

densidade, graduação Baumé), que consiste numa solução aquosa de NaCl a 110 g/l. Esta salmoura é
preparada num tanque de fibra de vidro, T-3551, misturando salmoura recuperada por nanofiltração com
salmoura fresca filtrada (Figura 25).

Figura 25 - Esquema de preparação da salmoura

Após a etapa da nanofiltração é medido o nível de salmoura recuperada no tanque T-3551 e é
medida a densidade dessa salmoura e a densidade da salmoura filtrada com o auxílio de um densímetro
calibrado para a escala Baumé.
Normalmente prepararam-se cerca de 11 m3 de salmoura a 10 º Bé; com os dados de nível e
densidade medidos calcula-se a quantidade de salmoura fresca a adicionar à salmoura recuperada para
preparar a salmoura pretendida. Existe uma tabela que converte a escala Baumé em concentração
mássica.
A salmoura é então enviada para a secção de descoloração a um caudal de 6 m3/h, sendo aquecida
num permutador de placas até 70ºC para não provocar choques térmicos na resina, e começa a remover os
corantes que estão impregnados na resina, efectuando a troca iónica entre o corante no estado aniónico e
o ião cloreto que é reposto na resina.
À saída do sistema, é medida a condutividade eléctrica do efluente, que inicialmente apresenta o
valor da condutividade da água que está dentro do sistema. À medida que a resina é regenerada, a
quantidade de sal presente no efluente vai aumentando, aumentando também a condutividade do
efluente. Quando o valor de 130 mS/cm é atingido, o efluente é encaminhado para um tanque de
recuperação de salmoura, T-3505. Quando termina a solução regenerante no tanque de preparação, iniciase a lavagem lenta com água a 12 m3/h, expulsando o sal existente dentro da coluna. O efluente continua
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a ser enviado para recuperação até a condutividade baixar dos 130 mS/cm, ou quando o nível do tanque
atingir os 30%. Essa salmoura é recuperada por Nanofiltração e o ciclo de preparação repete-se.
De seguida apresenta-se uma curva de condutividade típica na regeneração de um sistema de uma
só coluna (Figura 26), onde se pode observar as durações das etapas e o destino do efluente durante a
regeneração.

Figura 26 - Curva de condutividade eléctrica de saída da salmoura

No sentido de apurar as quantidades de sal que são despejadas na ETAR, que serão tratadas por
nanofiltração e que ficam retidas na resina, é necessário converter a condutividade em concentração
mássica. Nesse sentido, foram retiradas amostras da corrente de saída durante a regeneração para vários
valores de condutividade. Apenas se consideraram amostras que saíssem à temperatura de 70ºC, pois a
condutividade varia bastante com a temperatura. Posteriormente determinou-se a concentração da
amostra em NaCl por titulação de precipitação (método de Mohr), e construiu-se a curva de calibração da
concentração de sal em função da condutividade eléctrica a 70ºC (Figura 27).

Figura 27 – Curva de calibração a 70ºC

Obteve-se por ajuste polinomial a função C(g/L) = f(T), com os parâmetros calculados pelo solver
do MS Excel.

0
i
 ,q  0,0011r>,n  0.1715r>,n  1.1508

(3.19)

Este ajuste é válido para a gama de concentrações de 7 a 100 (g/L) de NaCl, gama de interesse
para o caso de estudo. Podia-se ter obtido valores abaixo de 7 (g/L) mas provavelmente o erro
experimental seria elevado, pelo que não se considerou concentrações mais baixas.
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Assim sendo, pode-se calcular a curva de concentração (Figura 28) durante a regeneração e obter
as quantidades acima referidas, integrando no tempo o caudal de sal que sai do sistema.

Figura 28 – Curva de concentração de saída durante a regeneração

Para o balanço material ao sal, considere-se quatro instantes de tempo:
t1 - instante de tempo em que o destino do efluente muda da ETAR para o tanque de recuperação;
t2 – instante de tempo em que termina a entrada de salmoura (inicio da lavagem lenta);
t3 – instante de tempo em que o destino do efluente volta a ficar direccionado para a ETAR;
t4 – instante em que termina a lavagem lenta e começa a lavagem rápida, cujo efluente é enviado para o
T-719.
Assim, a massa de sal enviada para a ETAR, é dada por:
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Por outro lado, a quantidade de sal passível de ser recuperada por nanofiltração é:
A

}

Considerando desprezável a quantidade de sal enviada para o T-719 na lavagem rápida, visto a
concentração já ser muito baixa, a quantidade de sal retida nas resinas pode ser obtida pela seguinte
expressão:
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O volume de salmoura preparado é cerca de 11 m e a sua concentração é cerca de 112 g/L, e os
integrais são calculados uma vez mais pela metodologia numérica da regra dos trapézios. Na Tabela 15
apresenta-se um balanço típico ao sal utilizado na regeneração.
Tabela 15 - Balanço material ao sal usado na regeneração

Destino do SAL
ETAR
Nanofiltração
Resinas
TOTAL

M (kg)
282
806
149
1237

%
22,8
65,2
12,0
100,0

A etapa de nanofiltração dura em média 3,5 horas com um caudal de permeado de cerca de 2,5
m3/h resultando num volume de salmoura recuperada de 9 m3 com uma concentração de cerca de 80 g/L,
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o que perfaz uma quantidade de sal efectivamente recuperada de 720 kg por regeneração sendo que os
restantes cerca de 80 kg que seguem para a nanofiltração, são rejeitados pelas membranas sendo
rejeitados na ETAR junto com a maior parte dos corantes.

Figura 29 – Balanço global ao sal

Assim sendo, em cada regeneração consomem-se em média 517kg de sal. Como normalmente
existem 11 regenerações por semana, a quantidade de sal consumida é de cerca 1,1 toneladas de sal por
dia. Os cálculos detalhados sobre o balanço material ao sal estão presentes no Anexo 4.3.
De 20 em 20 ciclos em cada sistema, ocorrem regenerações especiais que têm a seguinte
sequência de tratamento.
Tabela 16 - Sequência de tratamentos em regenerações especiais

Água com Soda
Lavagem intermédia
Salmoura
Salmoura ácida
Salmoura

V (m3)

Q(m3/h)

∆t(min)

12
6
12
12
12

12
12
12
12
12

60
30
60
60
60

Nas regenerações especiais consomem-se entre 6 a 7 vezes mais sal, relativamente às
regenerações ditas normais. Para além disso consomem-se 600 litros de solução de soda cáustica a 50% e
80 litros de Ácido clorídrico a 33%. Cada sistema efectua em média cerca de 3 ciclos por semana, pelo que
apenas de 7 em 7 semanas se realizam regenerações especiais ao mesmo sistema. Neste momento,
existem 5 sistemas pelo que a frequência de regenerações especiais é cerca de 3 por mês, donde as
quantidades equivalentes médias diárias são:
Tabela 17 - Quantidades médias diárias equivalentes, de regenerantes consumidos nas regenerações especiais

Regenerante
Soda a 50%
HCl a 33%
NaCl

Quantidade
90
12
0,55

Unidade
L/dia
L/dia
ton/dia

Assim, em termos globais, consomem-se na secção de descoloração, o equivalente diário de cerca
de 1,65 toneladas de Sal, 90 litros de soda e 12 litros de ácido clorídrico.
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3.3 Automatização dos sistemas
A RAR Açúcar tem vindo a seguir uma política de automação industrial que permite, com o auxílio
de novas tecnologias e meios computacionais, efectuar a supervisão e o controlo de várias secções do seu
processo produtivo. As secções de cristalização, evaporação, nanofiltração e a 1ª filtração que se da
secção da carbonatação, são já controladas essencialmente de modo automático.
A próxima etapa que deverá ser provida de controlo ou supervisão automática é a etapa de
descoloração. As unidades industriais de descoloração por resinas de permuta iónica apresentam uma
grande flexibilidade para se proceder à automatização do seu ciclo de funcionamento.
Será, no entanto, necessária a aquisição de alguma instrumentação adicional para se proceder
com êxito para esse fim. Válvulas automáticas, sensores e um software com uma interface gráfica “user
friendly” para o operador são ferramentas indispensáveis a qualquer sistema de controlo ou supervisão
automática de um processo químico.
No sentido de providenciar ferramentas úteis à empresa para proceder com sucesso, e, a baixo
custo para essa automatização, foram elaborados esquemas dos sistemas de uma só coluna que permitem
visualizar todas as válvulas que representam entradas e saídas dos sistemas, bem como, toda a restante
instrumentação: tanques, bombas e permutadores de calor.
Para evitar a aquisição de um sensor de Brix à saída de cada sistema, o que acarretaria um
elevado investimento, foi feita a modelação das etapas de açucaramento e desaçucaramento, com o fim
de prever com sucesso a curva de Brix em função do tempo à saída dos sistemas nessas etapas.
Por último, elabora-se um exemplo de possível funcionamento de um sistema automático de
descoloração (Anexo 1).
3.3.1

Diagramas “piping and instrumentation” e nova numeração das válvulas
Os diagramas que aqui são apresentados referem-se aos sistemas III-1 e III-2, sistemas esses que no

passado eram um só. Ao efectuar as modificações nos sistemas, a numeração das válvulas dos dois
sistemas acima mencionados deixaram de respeitar as regras em vigor anteriormente. Desta forma, é
necessária uma nova numeração das válvulas no sentido de, válvulas que tenham a mesma função,
apresentem igual numeração em ambos os sistemas e posteriormente nos 4 sistemas de uma só coluna que
se pretende implementar na secção.
Na Tabela 18 está representado o sentido do escoamento de fluido nos sistemas III-1 e III-2 em
cada etapa, indicando quais as válvulas que estão abertas, e a sua correspondência com a nova numeração
proposta.
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Tabela 18 - Correspondência com a nova numeração

Numeração Actual

Numeração Futura

Descrição

III-1

III-2

Ambos

Válvula de licor (linha geral)
Válvula Licor (Entrada dos sistemas)
Válvula de saída para Licor Final
Válvula de saída para Águas Doces
Válvula de entrada de água pelo topo
Válvula de entrada de água pelo funil
Válvula de entrada de água pela base
Válvula de entrada de Ar
Válvula de entrada de Salmoura
Válvula de saída para a ETAR
Purga de ar no topo dos sistemas
Purga de água no topo lateral
Válvula de esvaziamento total pela base

1
41
2
4
6
9
7
5
8
3
25
10
46

1
44
12
13
42
23
18
16
22
14
26
24
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

De seguida são apresentados os esquemas “piping and instrumentation” para os sistemas III-1 e III2 de acordo com a legenda da Figura 30. Estes esquemas são também apresentados em apêndice (Anexo
6.1 e 6.2)

Figura 30 - Legenda dos diagramas “piping and instrumentation”

Figura 31 – Esquema “piping and instrumentation” do sistema III-1

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados

34

Revamping do sistema de descoloração por resina de permuta iónica – Fase II: Arranque e Optimização

Figura 32 – Esquema “ Piping and instrumentation” do sistema III-2

3.3.2

Modelação das etapas de Açucaramento e Desaçucaramento
Esta secção tem como objectivo apresentar uma metodologia que permitirá no futuro a

automatização das etapas de açucaramento e desaçucaramento sem a necessidade de um sensor de Brix.
Para tal é necessário prever com algum rigor a curva de Brix em função do tempo à saída dos
sistemas, principalmente na zona próxima dos 40º Brix, onde ocorre a mudança de destino da saída dos
sistemas.
O tempo de saída de um dado valor de Brix, nas etapas de açucaramento e de desaçucaramento,
depende principalmente dos seguintes factores:
- Caudal de fluido de entrada, licor carbonatado nos açucaramentos e água nos desaçucaramentos.
- Brix do licor de entrada (Açucaramentos) ou Brix do licor que inicialmente está dentro do sistema
(Desaçucaramentos).
- Temperatura dos fluidos de entrada, que afecta as propriedades físicas do fluido, como a massa volúmica
ou a viscosidade.
- Estado de compactação dos leitos de resina e de areia, que pode variar de ciclo para ciclo, podendo
existir diferentes porções de volumes mortos e/ou caminhos preferenciais de escoamento nos leitos.
Neste trabalho foi feita a modelação destas etapas do ciclo de funcionamento dos sistemas de
descoloração de duas formas:
a) Equação de ajuste aos resultados experimentais
b) Modelo de escoamento em leitos fixos, pistão + pistão com dispersão axial
a) Equação de ajuste
A curva de saída de Brix em função do tempo apresenta uma forma sigmoidal, representando o
afastamento à idealidade do escoamento pistão devido a efeitos de mistura (dispersão axial), Figura 33.
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Figura 33 - Curva típica de saída de Brix num açucaramento, à esquerda, e de um desaçucaramento, à direita.

Durante as etapas de açucaramento e desaçucaramento que foram acompanhadas, de ciclo para
ciclo, há uma variação de caudal do fluido de entrada e do Brix inicial do licor que entra (Açucaramentos)
ou que sai do sistema (Desaçucaramentos), pelo que uma tentativa de modelizar a curva Brix vs. tempo,
não é a melhor forma de abordar esta questão, pelo que se considerou outra variável dependente e
independente para a modelização, Tabela 19 :
Tabela 19 - Variáveis de partida mensuráveis, para a modelação das etapas de açucaramento e desaçucaramento

Y

X

Variável dependente

Variável independente

ETAPA

Açucaramento

Desaçucaramento

Razão entre o Brix de saída e o Brix de
licor de entrada inicial, BrixAç.

Massa seca que entrou no sistema até ao
instante em que se verifica o Brix de saída,
Ms

Razão entre o Brix de saída e o Brix médio

Volume de água que entrou no sistema até

do licor que está dentro do sistema antes

ao instante em que se verifica o Brix de

do desaçucaramento, BrixDesac.

saída, Va

Com estas variáveis elimina-se o efeito das variações do caudal e Brix inicial de ciclo para ciclo. A
temperatura durante estas etapas está na gama de 65 a 80ºC, e como já foi dito as propriedades do licor e
da água não variam consideravelmente nesse intervalo de temperaturas. No entanto, o facto de se medir
o caudal e brix de uma forma descontínua no tempo aliado à possibilidade do estado de compactação dos
leitos poder variar de ciclo para ciclo, traz uma certa dispersão nos resultados experimentais que se pode
minimizar com uma quantidade elevada de etapas acompanhadas. A forma das curvas com as variáveis de
partida consideradas apresenta também uma forma sigmoidal, pelo que foi utilizado o programa de ajuste
de funções Curve Expert 1.3 para encontrar a função que melhor ajustasse os resultados experimentais.
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Figura 34 – Representação gráfica do ajuste MMF aos resultados experimentais.

A equação de ajuste, Morgan Mercer Flodin (MMF) foi a que a melhor representou os resultados
experimentais dos açucaramentos,
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em que as variáveis y e x, variável dependente e independente, respectivamente, são dadas por:
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A função objectivo que se minimizou, para optimizar o valor dos parâmetros de ajuste, foi a RMSD
(Root mean square deviation):
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Tabela 20 - Resultados do ajuste pela equação MMF

Parâmetros MMF
A
B
C
D
Fobj = RMSD
Coef. determinação, r2

valor
323,412
3,220
1,011
-0,005
0,0569
0,976

Esta equação de ajuste apresenta 4 parâmetros, o que é um número bastante elevado.
Considerou-se por isso uma equação modificada que assume que o valor do parâmetro d é nulo e o de c
unitário, tornando a equação um pouco mais simples:
'

  '
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Para além da maior simplicidade relativamente à equação MMF, ao introduzir esta equação no
Curve Expert 1.3 o valor da função objectivo é ligeiramente menor, pelo que o programa coloca a equação
modificada como melhor ajuste.
Os valores obtidos para os dois parâmetros foram ainda posteriormente refinados através do Solver
do MS Excel, usando derivadas centrais, estimativas quadráticas e escala automática, Tabela 21.
Tabela 21 - Resultados do ajuste da equação MMF modificada e segunda optimização com MS Excel

Curve Expert

Solver Excel

a

382,29

380,89

b

3,322

3,320

Fobj = RMSD

0,0566

0,0562

Coef. Determinação, R2

0,975

0,975

Para a etapa de desaçucaramento foi utilizada a mesma equação MMF modificada, mas na forma
simétrica.

  1 6 '

(3.29)

W    ?)  @

(3.30)

  $%&'

(3.31)

'

Neste caso a variável independente, x, representa o volume de água que entrou no sistema até se
observar um determinado valor de Brix,

A

A variável dependente é a razão entre o Brix que sai num dado instante e o Brix que sai no início
do desaçucaramento,

$%&'

_GMQ

Figura 35 – Representação gráfica do ajuste na etapa de desaçucaramento
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Tabela 22 - Resultados do ajuste para os desaçucaramentos

Curve Expert

Solver Excel

a

8,48 x 105

8,81 x 105

b

6,30

6,31

Fobj = RMSD

0,0655

0,0661

Coef. Determinação, R2

0,975

0,975

É facilmente observável que no caso dos desaçucaramentos existe uma maior dispersão dos
resultados experimentais. Isto deve-se em parte à maior dificuldade do acompanhamento do caudal de
água, pois o caudalímetro (à base de rotâmetro) induz uma leitura não muito precisa do caudal. Para além
deste facto, durante o 2º desaçucaramento, quando é utilizada a bomba de menor potência e a saída do
sistema é dirigida para águas doces deixando de haver uma resistência ao escoamento devido aos filtros
de licor final, o caudal aumenta para valores que chegam por vezes aos 30 m3/h, o que induz ainda mais
dificuldade de modelação nestas condições. No entanto quando é utilizada a bomba de maior potência, a
variação de caudal do 1º para o 2º desaçucaramento não é significativa podendo-se obter os dados com
maior rigor. Um outro factor é que o modelo prevê que a mudança para águas doces ocorre exactamente
aos 40º Brix, pelo que, quando na operação isso não acontece, e como a variação do caudal pode ser
brusca nesse ponto, a parte posterior da curva de saída não é tão bem prevista pela equação como ajuste
aos resultados experimentais.
Está portanto apresentada uma primeira metodologia que prevê o Brix de saída em função do
tempo, para as etapas açucaramento e desaçucaramento. Esta técnica admite variações nos caudais de
entrada, no entanto para efeito de simulação pode-se considerar um caudal de licor constante nos
açucaramentos, Qac, e dois caudais de água nos desaçucaramentos, QD1 e QD2 respectivamente, no 1º e 2º
desaçucaramentos.
Na Figura 36, observam-se dois açucaramentos, cujo licor de entrada apresentou caudais e Brix
diferentes, juntamente com a previsão da curva calculada pela equação MMF modificada que consegue
prever com algum rigor os valores de Brix ao longo do tempo.

Figura 36 - Curvas de açucaramento experimentais e calculadas pela equação MMF modificada
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Na Figura 37, observam-se dois desaçucaramentos que se acompanharam, onde se utilizaram
caudais de água diferentes e o licor inicialmente contido nos sistemas apresentou Brix diferente. A curva
calculada pela equação MMF modificada representa bem os resultados experimentais, excepto na parte
final da curva para Brix<10, devido às razões referidas anteriormente.

Figura 37 - Curvas de desaçucaramento experimentais e calculadas pela equação MMF modificada

Foi desenvolvida uma aplicação em Visual Basic, cujo código se encontra no Anexo 3, e que
permite simular, um qualquer açucaramento ou desaçucaramento com base na equação de ajuste
utilizada.
No decurso da operação, o que realmente interessa saber é ao fim de quanto tempo a
concentração de saída atinge os 40º Brix, quer nos açucaramentos, quer nos desaçucaramentos, e também
o instante final do 2º desaçucaramento, Brix = 0,0. Para tal foram construídos gráficos que, consoante o
caudal de fluido de entrada e Brix inicial, indicam o instante em que a mudança deve ser feita podendo-se
assim num futuro processo automatizado introduzir directamente no computador o valor da duração dos
passos correspondentes a estas etapas do ciclo de funcionamento.
Constatou-se que, no 2º desaçucaramento, em média 0,0 ºBrix experimental corresponde a 1,25
ºBrix calculado pela equação de ajuste, pelo que se considerou esse desfasamento na construção dos
gráficos.
Nos açucaramentos, para o cálculo do tempo de mudança para licor final utiliza – se a seguinte
expressão:

/V 1  #E

<)))
*5#
MQ 5PCQRS 5$%&'MQ

(,
3)

*
$%&'MQ 3)

(3.32)

O instante de mudança do 1º para o 2º desaçucaramento é dado por:

/V 1  #E * 5 #
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I

(
$%&'_GMQ 3) ,
*
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(3.33)

Por último, o tempo de duração do 2º desaçucaramento tem a seguinte expressão de cálculo:

/V 1  #E * 5 #
<)

}
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A representação gráfica destas três equações em função das variáveis operatórias está disposta em
três diagramas, um para cada equação, que servirão para auxílio do funcionamento automático dos
sistemas, indicando o final de cada etapa. Esses três diagramas estão dispostos em apêndice (Anexo 6.3,
6.4 e 6.5).
b) Modelo de escoamento
Uma outra forma de modelizar as etapas de açucaramento e desaçucaramento, é o recurso a um
modelo físico de escoamento através de leitos fixos.
Considerou-se por isso um modelo, assumindo-se que o escoamento dentro dos sistemas é do tipo
pistão, na zona onde não existe resina, e muda para escoamento pistão-difusional quando contacta com o
leito de resina, continuando nesse regime até à saída do sistema, Figura 38.

Figura 38 – Diagrama sobre os tipos de escoamento ao longo do sistema

Considere-se numa primeira fase a existência de dois leitos de partículas; ambos os leitos têm
porosidade εL, a altura do leito de resina é hR e a do leito de areia, ha. A resina tem uma porosidade
interna, εR.
Cada uma das três zonas de escoamento (zona sem partículas, leito de resina e leito de areia),
pode ser descrita em termos de balanço material ao fluido que por elas passa, por uma EDP:
a) Zona sem Partículas (escoamento pistão)
f
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I
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f
A

0

(3.35)
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I

(3.37)

b) Leito de resina (escoamento pistão difusional com porosidade interna)
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c) Leito de areia (escoamento pistão difusional sem porosidade interna)
( } f
p|  }

+ 
+ 

6

f


6 +

x|
P Y|M[

f
A

0

(3.41)
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Uma simplificação que se pode fazer é considerar os leitos de resina e areia englobados num único
leito, cujo escoamento através dele fica descrito pela seguinte expressão:
( } f

p  }

6  6 ̃ A  0
f

f

(3.44)

 reflectem a inclusão dos dois escoamentos num só. Assim sendo, o escoamento de licor ou
onde ̃ e 

água dentro dum sistema de descoloração é representado fisicamente pela associação em série de um

escoamento pistão e um escoamento difusional que integra em si dois subtipos de escoamento (com e sem
porosidade interna).
Deste modo, a concentração de matéria seca na interface entre a resina e o fluido sobrenadante,
Ci, ao longo do tempo, representa a resposta do sistema em termos dinâmicos a um degrau
(Açucaramentos) ou a uma “purga-degrau” (Desaçucaramentos) na concentração de entrada no sistema, e
é dada respectivamente por:
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Por seu turno, a concentração de saída do sistema, CS, ao longo do tempo quer se trate dum
açucaramento ou de um desaçucaramento, é obtida respectivamente pelas seguintes equações:
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A integração das equações às derivadas parciais, realizou-se com recurso à transformada de
Laplace, obtendo-se posteriormente a distribuição dos tempos de residência, E(t), em cada zona. Mais
informação sobre este processo de cálculo, bem como a obtenção das EDP’s a partir do balanço material a
um elemento de volume infinitesimal, estão dispostas em apêndice, no Anexo 5.
A partir das equações 3.47 e 3.48, considerando que CS representa o Brix de saída do sistema e, CE
o Brix do licor de entrada no sistema (açucaramentos), Brixac, ou o Brix dentro do sistema antes de se
iniciar o desaçucaramento, BrixDesac, procedeu-se uma vez mais à modelação destas etapas, determinando
os parâmetros da equação pela minimização do RMSD, relativo aos resultados experimentais das etapas
acompanhadas.
De etapa para etapa o caudal pode ser diferente, pelo que, os tempos de passagem acompanham
essa variação; o objectivo desta modelação foi portanto, encontrar valores médios dos volumes de
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passagem em cada zona da coluna, volumes esses que não devem variar significativamente de etapa para
etapa, bem como a variação do número de Peclet aparente, com o número de Reynolds do escoamento.
Finalmente fez-se uma comparação com os valores obtidos por correlações encontradas na literatura.
O volume de passagem, na zona onde não existem partículas, V1, não é fácil de obter devido à
geometria da parte superior dos sistemas. No entanto, para efeitos de cálculo, considerou-se que V1, é
dado pelo volume do cilindro que engloba toda a zona superior da coluna (altura L1 = 1,50 m e diâmetro
Dc = 2,18 m, Figura 5), multiplicado por um factor, fc, menor do que 1. Esse factor, considerou-se ser
aproximadamente 0,75.

(  ¢N 3 lN 0 q(


(3.49)

Considerou-se que as partículas dos leitos (resina e areia) são esféricas, pelo que o valor típico
para a porosidade do leito, εLR, é de 0,4. A resina apresenta uma porosidade interna, εR, de 0,4 enquanto
que as partículas de areia são não porosas. As alturas de leito fixo de resina e areia são respectivamente
1,6 e 0,4 m. Assim, o volume de passagem na zona de leitos é calculado pela seguinte expressão:
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O número de Peclet para o escoamento através dos leitos de areia (partículas não porosas) pode
ser obtido pela seguinte correlação proposta por Chung e Wen [7]:
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Existem três leitos de areia com diferente granulometria e altura, havendo por isso um Pe
diferente para cada camada de areia.
Para o leito de resina pode utilizar-se a correlação proposta por Wakao [8]:
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Dm é a difusividade molecular da sacarose em água que é directamente proporcional à razão T
(2/3)

/P, e tem o valor de 0,56 x 10-9 m2/s a 25 ºC e 1 atm, e 3,1 x 10-10 m2/s nas condições próximas de

operação dos sistemas, 80ºC e 2 atm.
É no entanto de salientar, que os valores dos volumes de passagem e números de Peclet calculados
pelas correlações apresentadas são valores aproximados, pelo que não passam de valores grosseiramente
estimados no sentido de comparar com os valores obtidos pelo modelo de ajuste aos resultados
experimentais.
Os valores de Pe são calculados como a média das condições operatórias mínimas e máximas,
Tabela 23.
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Tabela 23 - Condições operatórias limite nas etapas de açucaramento e desaçucaramento

Condições Operatórias
mínimas
Q
T(ºC)
Brix
(m3/h)
65
60
7
65
0
12

Fluido
Entrada
Licor
Água

Etapa
Açucaramento
Desaçucaramento

Condições Operatórias
máximas
Q
T(ºC)
Brix
(m3/h)
80
68
15
80
0
26

Tabela 24 - Valores teóricos obtidos para os volumes de passagem em cada zona

V1 (m3)

4,20

3

V2 (m )

3,56

Tabela 25 - Valores estimados para o número de Peclet nos leitos de areia e resina

Leito
Areia Fina
Areia Média
Areia Grossa
Resina

Açucaramentos
45,3
8,6
5,2
3915

Desaçucaramentos
50,6
10,3
6,5
3950

Média Global

2413

2435

As equações 3.47 e 3.48 serviram de base para a modelação dos resultados experimentais de 11
açucaramentos e 12 desaçucaramentos. Os parâmetros da equação são tempos de passagem e o número
de Peclet foram determinados pela minimização do RMSD com o Solver do MS Excel. Com os caudais de
cada etapa podem-se obter os valores dos volumes de passagem V1 e V2.

(K ( 

(3.55)

0K ̃ 

(3.56)

Tabela 26 - Valores obtidos por ajuste dos resultados experimentais ao modelo de escoamento

Parâmetro
V1 (m3)
V2(m3)




Açucaramentos
2,5
6,6
3,2

Desaçucaramentos
2,5
8,3
33,9

 e Reynolds. Considerou-se por
Não foi possível encontrar uma relação funcional concreta entre 

 apresenta um valor constante.
desaçucaramentos), o valor de 

isso que, na gama de Reynolds estudada (de 0,07 a 0,12 nos açucaramentos e de 2,1 a 3,3 nos

Os resultados mostram uma discrepância considerável entre os valores de V2 e Pe obtidos por

ajuste e os valores calculados. O facto de a resina ser macroporosa, pode estar na origem dessa diferença
pois o volume de passagem pode ser maior do que o esperado devido ao transporte intraparticular o que
introduz também uma dispersão axial ainda mais efectiva, reduzindo o número de Peclet.
Existe também uma diferença entre os valores obtidos por ajuste nas duas etapas, significando
isto que, no caso do desaçucaramento há menor dispersão axial, não só devido ao maior caudal mas
também pela menor viscosidade da água que faz aumentar o número de Reynolds e por sua vez o número
de Peclet.
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Figura 39 – Comparação entre o modelo de escoamento, equação de ajuste e resultados experimentais para
dois açucaramentos

Pela análise da Figura 39, pode-se observar que tanto o modelo de escoamento como a equação
de ajuste MMF modificada representam com a mesma qualidade os resultados obtidos experimentalmente.
No entanto a maior simplicidade da equação de ajuste fez com que esse método fosse o escolhido para
elaborar os gráficos para controlo da duração das etapas.

Figura 40 - Comparação entre o modelo de escoamento, equação de ajuste e resultados experimentais para um
desaçucaramento

No caso do desaçucaramento, o modelo de escoamento não contempla o facto de haver 2 caudais
(1º e 2º desaçucaramento), pelo que se utiliza um valor médio (Figura 40).
Também neste caso, há uma qualidade idêntica na modelação, quer pela equação de ajuste, quer
pelo modelo de escoamento aplicado.

3.4 Avaliação das condições operatórias
Açucaramento:
O caudal óptimo nesta etapa, segundo a literatura é de 1,25 a 2,0 BV/h, pelo que os caudais
praticados na refinaria entre 8 e 12 m3/h estão de acordo com essa gama.
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Neste momento, a etapa de açucaramento termina quando o operador, com a ajuda de um
densímetro, detecta um Brix de 40º.
Descoloração e regeneração:
Neste momento, com a configuração actual dos sistemas, está-se a trabalhar com 4 sistemas em
descoloração em vez de 3 como antigamente se realizava. Este facto faz com que o caudal em cada
sistema seja menor possibilitando um ciclo de descoloração mais longo para a mesma carga de cor. Com a
inclusão de mais 1000L de resina em cada sistema, o tempo de ciclo de cada sistema pode aumentar,
fazendo com que o número de regenerações num dado período de tempo diminua em relação ao actual,
tornando assim possível uma redução no consumo de regenerantes. No entanto ao colocar mais resina nos
sistemas, haverá a necessidade de aumentar os consumos de água e sal durante as regenerações.
A quantidade de salmoura a 10º Bé indicada na literatura para a regeneração das resinas é cerca
de 2 BV (12 m3) a um caudal compreendido entre 1,0 a 1,5 BV/h (6 a 9 m3/h), pelo que as condições do
processo usadas na RAR Açúcar estão de acordo com esses valores.
Esvaziamento parcial:
Os sistemas de uma só coluna por um lado, requerem para os enchimentos e levantamentos cerca
de 6 m3 de água recuperada proveniente do T-719. Por outro lado, durante a lavagem rápida que apenas
dura cerca de 10 minutos, apenas se conseguem enviar para o tanque acima referido cerca de 4 m3 de
água, pelo que existe um balanço negativo à água recuperada nestes sistemas. Assim, a fim de colmatar
essa lacuna, sugere-se que se reutilize a água do esvaziamento parcial, correspondente a cerca de 3 m3.
Esta água apresenta condições idênticas à água que neste momento é recuperada nas lavagens,
apresentando um pH neutro, limpidez e ausência de cloretos.
Descompactação:
A descompactação dos sistemas é feita com a ajuda de um compressor que debita um caudal
constante de 390 m3/h de ar a 1,1 kg/cm2 de pressão relativa. Em sistemas de duas colunas, como a
descompactação é realizada simultaneamente a ambas, o caudal alimentado a cada uma é 195 m3/h. Tal
não acontece em sistemas de uma só coluna; sabe-se que uma boa descompactação é fundamental para a
eficiência da regeneração, no entanto, é necessário avaliar o impacto que possa estar a ter o dobro do
caudal sobre a resina destes novos sistemas. Segundo a literatura, a quantidade de ar indicada para entrar
na coluna é cerca de 20 m3; a quantidade que neste momento se alimenta aos sistemas de uma coluna é
cerca de 5 vezes mais, pelo que se pode poupar um pouco mais em energia caso se reduza o tempo da
descompactação.
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4 Conclusões
A realização do estudo comparativo entre sistemas de uma e duas colunas permitiu quantificar as
poupanças ao nível de recursos energéticos, hídricos e quantidades de efluentes despejados na ETAR, ao
longo do processo de “revamping” da secção de descoloração.
Ao nível do consumo de água nas regenerações, prevê-se que este diminua de 166,5 m3/dia para
80 m3/dia, considerando 11 regenerações e 5 dias de laboração semanais, representando uma redução de
52 %. A quantidade de efluentes com destino à ETAR deverá ter uma diminuição na ordem dos 38%, de
69,3 para 42,9 m3 de efluente/dia.
No que respeita aos consumos energéticos de bombagem de água nas regenerações, a redução
prevista é de 52 % passando de 46,6 para 22,3 kwh/dia.
Foram ainda estimados os consumos energéticos da utilização do compressor, cerca de 10
kwh/dia, e a quantidade de vapor necessária para o aquecimento da salmoura até 70ºC, tendo-se obtido
o valor de 1,77 ton/dia.
O balanço material aos tanques de águas doces e de licor final nas etapas de açucaramento e
desaçucaramento, revelaram uma diminuição na produção de águas doces de 29,2 para 17,2 m3 por cada
ciclo de funcionamento de um sistema; a quantidade de açúcar enviado para águas doces é
essencialmente a mesma, 2,8 toneladas mas registou-se um aumento no Brix do tanque de águas doces de
10 para 15,4. De igual modo, verificou-se a diminuição de licor final diluído enviado durante estas etapas,
tornando a diminuição de Brix no tanque de licor final menos significativa, o que é benéfico para as
etapas posteriores. O volume de água que segue com o licor para o tanque de licor final é de 1,3 m3,
enquanto que, em sistemas de 2 colunas o valor era de 2,0 m3 em cada ciclo de funcionamento.
No que respeita ao acompanhamento dos ciclos de descoloração dos sistemas, constatou-se que,
na fase inicial da vida útil da resina, a capacidade de descoloração cai mais rapidamente para sistemas de
uma coluna, o que pode indicar que se deve ter em atenção à carga de cor alimentada aos sistemas nos
primeiros ciclos. No entanto numa fase mais adiantada da vida da resina, não se observaram diferenças
significativas que indiquem uma exaustão mais rápida da resina em sistemas de uma coluna.
Quanto à carga de cor, na fase em que se passou a trabalhar com 5 sistemas, esta diminuiu devido
à redução no caudal, o que leva a crer que o tempo de ciclo pode aumentar, e ainda mais com a
introdução de mais resina nos sistemas. O aumento do tempo de ciclo é benéfico para diminuir o número
de regenerações e reduzir os consumos de regenerantes, no entanto pode ser prejudicial para a resina.
No que à regeneração diz respeito, foram estimados os consumos de regenerantes, tendo-se
obtido que, numa média equivalente diária, consomem-se cerca de 1,65 ton de NaCl, 90 L de soda
cáustica e 12 L de ácido clorídrico.
O trabalho realizado no sentido da automatização dos sistemas, resultou na elaboração do layout
dos sistemas III-1 e III-2, que permitirá uma mais fácil automação das etapas, e que culminou no
“revamping” da numeração das válvulas para os novos sistemas que permite uma melhor compreensão dos
circuitos de fluido em cada etapa.
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A modelação das etapas de açucaramento e desaçucaramento permite determinar os instantes
finais desses passos num futuro funcionamento automático, sem a necessidade de um sensor de brix.
Tanto na modelação através da equação de ajuste, como no modelo de escoamento (pistão + pistão
difusional), obtiveram-se resultados satisfatórios na previsão do Brix em função do tempo nestas etapas.
A caracterização do escoamento através do modelo aplicado, revelou um volume de passagem
total de 9,1 m3 nos açucaramentos e 10,8 m3 nos desaçucaramentos, enquanto que a dispersão axial é
caracterizada por Pe = 3,2 e Pe = 33,9, respectivamente.
No que respeita à recuperação de água, em sistemas de uma coluna a lavagem rápida dura apenas
cerca de 10 minutos, pelo que apenas se envia cerca de 4 m3 para o tanque de água recuperada. Para os
enchimentos e levantamentos são necessários 6 m3 de água recuperada pelo que se sugere que a água do
esvaziamento parcial seja também reutilizada de forma a colmatar essa diferença, visto ser uma água com
qualidade para esse efeito. A qualidade da água foi comprovada por análise visual, não se verificando
sujidade nem sólidos em suspensão, comprovou-se também a ausência de Brix e de cloretos pelas
respectivas metodologias de análise e confirmou-se o pH neutro para esta água.
A duração da etapa de descompactação pode ser reduzida, poupando assim alguma energia.
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5 Avaliação do trabalho realizado
5.1 Objectivos Realizados
O objectivo de comparar o funcionamento dos dois tipos de sistemas foi claramente conseguido,
calculando–se os consumos de água, energia e quantidades de efluentes e respectivas reduções em
sistemas de uma coluna.
O balanço material aos tanques de águas doces e licor final nas etapas de açucaramento e
desaçucaramento foi realizado com um grau de rigor satisfatório.
Para avaliar melhor a descoloração de sistemas de uma coluna seria necessário mais tempo de
acompanhamento, no entanto, neste ponto conseguiu-se identificar a possibilidade de aumento do tempo
de ciclo para os sistemas caso se passe para 5 sistemas de uma coluna em vez de quatro.
O trabalho realizado no sentido de uma futura automatização dos sistemas foi bastante motivador
e conseguiram-se bons resultados de modelação, fazendo-se uma analogia entre o que se passa num
sistema real e os conhecimentos teóricos apreendidos ao longo do curso.

5.2 Outros Trabalhos Realizados
Com o decorrer do trabalho foram tratados outros aspectos importantes para a empresa mas que
caem um pouco fora do âmbito dos objectivos do projecto.
5.2.1

Determinação do volume de vazios dentro dum sistema
Suponhamos que, um sistema chega ao fim do seu ciclo de descoloração e que vai entrar em

desaçucaramento no instante ti, terminando no instante tf.
Tal como realizado no balanço material ao tanque de águas doces e licor final, pode-se calcular a
massa seca, MS, que saiu do sistema durante o desaçucaramento pela Equação 3.7.
Tendo agora em conta que, a massa que saiu do sistema estava dentro do mesmo no instante ti,
dissolvida em licor com um dado Brix, pode-se calcular dessa forma o volume de licor que estava dentro
do sistema. Este volume representa o volume disponível a um fluido dentro do sistema, Vvazios.

&O!K /5$%&'1

())5§b

PCQRS C`CQCM

(5.1)

Tabela 27 – Volume de vazios em cada sistema

Sistema

Volume (m3)

Desvio padrão (m3)

III-1

7,88

0,71

III-2

8,67

0,40

O volume de vazios estimado para o sistema III-2 é ligeiramente superior ao do sistema III-1. Tal
pode significar a existência de uma menor quantidade de areia ou resina que eventualmente se tenha
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escapado do sistema durante um levantamento menos cuidadoso ou durante uma etapa em que o sistema
ficasse sujeito a elevadas pressões.
Este pequeno estudo serve também para a empresa saber qual a quantidade de licor que fica
retida num sistema de descoloração durante uma paragem na produção.

5.3 Limitações e Trabalho Futuro
O trabalho realizado neste projecto, permitiu obter alguns dados concretos com vista à
optimização dos sistemas de descoloração, contudo apresenta algumas limitações.
Na comparação do funcionamento entre sistemas de uma e duas colunas, calcularam-se consumos
de água e energia eléctrica com base nas durações das etapas e nos caudais de fluido. Como já aqui foi
dito, o caudalímetro de água apresenta uma oscilação considerável pelo que o controlo do caudal não é
muito rigoroso.
Na metodologia de modelação das etapas de açucaramento e desaçucaramento considerou-se que
o Brix de entrada do licor (Açucaramentos) era constante durante todo o açucaramento e que o Brix do
licor no interior do sistema (inicio do desaçucaramento) é o mesmo ao longo da coluna.
No futuro, com a finalidade de se poder escolher um outro tipo de regeneração, ou o mesmo tipo
com diferentes concentrações ou caudais, sugere-se que se façam experiências à escala piloto testando
várias variáveis para melhor poder concluir sobre o efeito das condições operatórias.
Era também um caso de estudo interessante, colocar um sistema em modo de funcionamento
automático, equipando-o para esse efeito, para avaliar a sua performance e decidir sobre a viabilidade de
colocar toda a secção nesse modo de funcionamento.

5.4 Apreciação final
Este estágio foi, no meu ponto de vista, um trabalho muito interessante no sentido de aplicar
conhecimentos que adquiri ao longo do curso, e de tomar contacto real com a indústria, numa unidade
fabril riquíssima sob o ponto de vista da diversidade de processos de separação existentes.
Quanto ao trabalho em si, foi interessante efectuar o levantamento de todas as condições
operatórias, determinando consumos e prevendo poupanças na mudança da configuração dos sistemas. A
parte do trabalho que mais me cativou foi a modelação das etapas de açucaramento e desaçucaramento,
bem como a caracterização do escoamento dentro dos sistemas.
Em modo de conclusão final, considero que os resultados obtidos no decurso deste trabalho são
uma ferramenta útil para a empresa, no sentido de se efectuar a optimização da secção de descoloração.
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Anexo 1

Passos de um futuro funcionamento

Neste apêndice será apresentado um exemplo de como poderá vir a funcionar no futuro, um
sistema de descoloração na RAR Açúcar. Serão descritas as várias etapas e apresentada a instrumentação
que será necessária adquirir para tornar possível esse funcionamento. Por fim apresenta-se uma tabela,
onde se indicam as válvulas que estão abertas e com passagem de fluido em cada passo do funcionamento.
Considere-se por isso a nova numeração proposta para as válvulas dos novos sistemas, (Tabela 18).
Para este exemplo, considera-se que existem 4 sistemas de uma só coluna, representando a
configuração pretendida no futuro.
Um sistema automático de supervisão ou controlo necessita de um software que permite
acompanhar o funcionamento e introduzir ou alterar variáveis do processo. Deverá por isso existir uma
interface gráfica para a secção de descoloração, semelhante às existentes para outras secções da
refinaria.

Figura 41 - Diagrama “piping and instrumentation” com a nova numeração de válvulas

Passo 1: Açucaramento
O Primeiro passo do funcionamento dum sistema consiste no açucaramento do mesmo. Como tal o
painel de supervisão deverá possuir um ícone onde se poderá dar início a um novo ciclo de funcionamento
de um sistema, quando este está parado. Essa acção, fará com que comece a ser enviado licor para o
sistema em causa, através da abertura da válvula nº 1 (válvula com volante), cujo caudal pretendido se
introduz no painel, enviando ao volante da válvula a pressão necessária para abrir a válvula ao caudal
pretendido. As válvulas 2 e 4 (pneumáticas) são abertas ao mesmo tempo em que a válvula 1 inicia a sua
abertura.
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O temporizador do passo inicia a sua contagem sendo
que o operador das resinas irá calcular pelo diagrama do
Anexo 6.3 o instante final do passo, consoante o caudal de
entrada de licor, e o Brix do Licor carbonatado mais recente
medido no LCP. Esse valor de tempo será introduzido no
software, e quando for atingido, o temporizador reinicia e o
software muda de passo.
Durante este passo, em caso de falha de licor
(variações muito grandes no caudal de licor em espaços
curtos de tempo), o temporizador pára, retomando a sua
contagem quando regularizada a situação.
Figura 42 – Diagrama do passo 1

Passo 2: Descoloração
O passo 2 inicia-se com a abertura da válvula 3, ao mesmo tempo que a válvula 4 é fechada. A
partir desse momento o sistema entra em descoloração de licor, e durante as primeiras 16 horas do ciclo,
de 2 em 2 horas é registado o valor da cor do licor
carbonatado, ao fim desse tempo é calculado o seu valor
médio, servindo para saber ao fim de quanto tempo
terminará o passo, Tabela 14. Esse tempo será um
compromisso entre o valor lido na tabela e o tempo de
desfasamento entre cada sistema que deverá ser maior do
que o tempo necessário para efectuar uma regeneração
completa (desde que entra em desaçucaramento até que fica
pronto para um novo ciclo), cerca de 5 horas para sistemas de
uma coluna. O valor é então introduzido no painel, ficando o
tempo final deste passo definido, e quando atingido, o
temporizador reinicia e muda de passo.
Figura 43 - Diagrama do passo 2

Passo 3: 1º Desaçucaramento
Neste passo inicia-se o 1º desaçucaramento do sistema, fechando as válvulas 1 e 2, dando ordem
de funcionamento à bomba de expulsão de licor (bomba 1) e abrindo a válvula 5. O caudal de água é
introduzido na interface gráfica, enviando ao volante da válvula 53, a pressão necessária para abrir a
válvula ao caudal pretendido. O operador calcula o tempo final deste passo (Anexo 6.4), tendo como
dados o caudal de água que entra na coluna e o Brix de licor final no instante em que termina o ciclo de
descoloração, que pode ser lido à entrada dos evaporadores. Esse valor de tempo é introduzido na
interface do programa, sendo o instante final deste passo, finalmente o temporizador é reinicializado.
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Figura 44 - Diagrama do passo 3

Passo 4: 2º Desaçucaramento
Neste passo dá-se início ao segundo desaçucaramento,
começando-se por abrir a válvula 4 e fechando-se a válvula 3. O
caudal do segundo desaçucaramento é introduzido no painel do
software, fazendo variar o caudal que passa na válvula 53 para
o valor pretendido. De seguida o operador calcula o tempo final
do passo (Anexo 6.5), sendo que pode colocar um tempo
superior ao lido para ter tempo de confirmar o 0,0 de Brix no
LCP. No final do passo, uma vez mais, o temporizador é
reinicializado.
Figura 45 - Diagrama do passo 4

Passo 5: Descompressão
A bomba de água é desligada e as válvulas 4 e 5 são fechadas. De
seguida é aberta a válvula 11, no sentido de despressurizar o sistema. O
passo termina quando um sensor de pressão relativa no interior do sistema
indicar valor nulo.

Figura 46 - Diagrama do passo 5
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Passo 6: Esvaziamento Parcial
A válvula 10 é aberta para esvaziar a coluna parcialmente (cerca
de 3 m3). O operador abre manualmente a válvula 50 e fecha a 51 para
que o efluente em vez de ser encaminhado para a ETAR siga para o tanque
de recuperação de água (T – 719). O tanque deve ser equipado com um
sensor de nível para que o software de supervisão detecte uma subida de
nível equivalente a 3 m3, terminando em seguida o passo.

Figura 47 - Diagrama do passo 6

Passo 7: Descompactação
O operador, volta a abrir a válvula 51 e a fechar a 50 ficando o destino do efluente dirigido para a
ETAR, a válvula 10 é também fechada. O compressor é ligado e a
válvula 8 abre, ao mesmo tempo que o temporizador é iniciado;
contando 15 minutos, ao fim desse tempo, o temporizador pára e o
software muda de passo. Durante este passo o operador dirige-se
aos tanques de água de modo a abrir a válvula 92 e fechar a 90,
para que a água encaminhada para as resinas, necessária para os
dois passos seguintes, provenha do tanque 719.
Figura 48 - Diagrama do passo 7

Passo 8: Enchimento
O compressor é desligado e a válvula 8 fecha. É dada ordem de funcionamento à bomba 2 de modo
a efectuar o enchimento da coluna, abrindo a válvula 6 e a
válvula 53 completamente. O fim deste passo pode ser
efectuado

automaticamente

com

a

inclusão

de

um

caudalímetro na tubagem de purga antes da válvula 11, que
ao sentir caudal de passagem (sinal de que a coluna está
cheia), termina imediatamente o passo, evitando que se
gaste mais água.
Figura 49 - Diagrama do passo 8
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Passo 9: Levantamento
Este passo começa com a diminuição do caudal na válvula 53
para 6 m3/h, ao mesmo tempo que se abrem as válvulas 7 e 12
parcialmente e se fecham as válvulas 6 e 11. De seguida, a abertura
das válvulas 7 e 12 são ajustadas para que se verifique uma pressão
relativa no interior do sistema de 1,5 Kg/cm2, iniciando-se o
temporizador nesse instante. O passo tem a duração de 30 minutos.

Figura 50 - Diagrama do passo 9

Passo 10: Regeneração com salmoura – efluente para ETAR
A bomba de água é desligada, as válvulas 7 e 12 são fechadas e
a bomba da salmoura é ligada de modo a enviar a solução regenerante,
preparada no tanque T-3551, para a secção da descoloração, abrindo
simultaneamente as válvulas 9 e 10. O operador regula o caudal de
salmoura para 6 m3/h, e a condutividade do efluente é medida em
contínuo até que atinja o valor de 130 mS/cm; nesse instante de
tempo, termina o passo.
Figura 51 - Diagrama do passo 10

Passo 11: Regeneração com salmoura – efluente para Recuperação
Neste passo, o destino do efluente muda da ETAR para o tanque de recuperação de salmoura (T3505), abrindo a válvula 3505 – 05 e fechando a 3505 – 01; o
passo termina quando o tanque de preparação de salmoura
estiver vazio. O nível deste tanque é medido no painel de
supervisão da nanofiltração, pelo que pode interagir com o
sistema de supervisão da descoloração no sentido de determinar
o fim deste passo.
Durante este passo o operador desloca-se aos tanques de
água para fechar a válvula 92 e abrir a válvula, para que a água
encaminhada para as resinas, necessária para os passos
seguintes, provenha do tanque 722.

Figura 52 - Diagrama do passo 11
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Passo 12: Lavagem lenta – efluente para Recuperação
A bomba da salmoura é desligada e a bomba de água é
accionada, o caudal de água é regulado automaticamente para 12 m3/h
na válvula 53. Posteriormente a válvula 5 é aberta e a 9 fecha,
iniciando-se o temporizador. O passo termina quando a condutividade do
efluente baixar dos 130 mS/cm ou o nível do tanque T-3505 atingir os
30%.

Figura 53 - Diagrama do passo 12

Passo 13: Lavagem lenta – efluente para ETAR
Neste passo, o destino do efluente muda do tanque de
recuperação de salmoura (T-3505) para a ETAR, abrindo a válvula
3505 – 01 e fechando a 3505 – 05; este passo tem a seu terminus
quando o temporizador iniciado na etapa precedente atingir os 60
minutos.

Figura 54 - Diagrama do passo 13

Passo 14: Lavagem rápida
Neste passo o software aumenta automaticamente o caudal na válvula 53 para 24 m3/h, iniciandose assim a lavagem rápida. O operador abre a válvula 50 e fecha a 51, de modo a que o efluente seja
recolhido no tanque 719 para reaproveitamento da água. Este passo termina quando o valor da
condutividade lida do efluente corresponder à condutividade de
uma solução de 300 ppm de ião cloreto à temperatura em
questão. Para isso é necessária a relação k(mS/cm) vs. T(ºC) para
300 ppm de ião cloreto e um termómetro que mede em contínuo
a temperatura do efluente, determinando desse modo o valor de
condutividade para o qual o passo termina. O operador deve
confirmar no LCP a concentração de cloretos e caso não se
verifique um valor inferior a 300 ppm, deve continuar a lavagem
rápida durante o tempo necessário para o efeito, em modo
manual.
Figura 55 - Diagrama do passo 14
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Passo 15: Paragem do sistema
Determina o fim do ciclo de funcionamento, desligando a bomba de água e fechando as válvulas 5
e 10. O operador deve desfazer a manobra das válvulas de modo a direccionar novamente o efluente de
esgoto para a ETAR (abrir válvula 51 e fechar 50).
Outras considerações:
Sempre que um temporizador estiver a reger o tempo de duração do passo, esse temporizador é
parado quando há falha de caudal de entrada.
No fim do ciclo o software deve colocar o temporizador a zero e no início do ciclo seguinte somar
1 ciclo no campo de visualização definido para o efeito, Figura 56.

Figura 56 – Exemplo de interface gráfica de supervisão do sistema de descoloração no menu principal
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Tabela 28 - Tabela informativa da instrumentação accionada em cada passo do ciclo de funcionamento
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Anexo 2

Curvas características das bombas

Tabela 29 - Identificação e características do funcionamento das bombas

Bomba

B-1

B-2

Marca

Jorro

Jorro

Modelo

CJG 40-250

CJG 40-160

n (rpm)

2900

2900

φ

220º

150º

Figura 57 - Curva característica da bomba 1
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Figura 58 - Curva característica da bomba 2
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Anexo 3

Código VBA do programa de modelação

3.1 Açucaramentos
Sub Acucaramentos
Q

=

InputBox("Caudal

volumétrico

de

Licor

(m3/h)",

"Modelação

de

Açucaramento", "")
Brix_in

=

InputBox("Brix

do

licor

de

entrada",

"Modelação

de

Açucaramento", "")
Brix_mud

=

InputBox("Brix

mínimo

para

licor

final",

"Modelação

de

Açucaramento", "40")
a = 380.885878952153
b = 3.31992726365293
Cells(2, 5) = "b"
Cells(3, 5) = "K"
Cells(2, 6) = b
Cells(3, 6) = a
erro = 0.1
dt = 1
i = 1
t0 = 0
v0 = 0
t = t0
v = v0
Brix = (Brix_in * v ^ b) / (a + v ^ b)
Cells(2, 1) = "t(min)"
Cells(2, 2) = "Brix(%)"
Do
Cells(2 + i, 1) = t

Código VBA do Programa de Modelação
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Cells(2 + i, 2) = Round(Brix, 1)
If Abs(Brix - Brix_in) < erro Then Exit Do
t = t + dt
i = i + 1
v = v0 + Q * (1 + (Brix_in * (200 + Brix_in) / 54000)) * (1 - 0.036 *
(72.5 - 20) / (160 - 72.5)) * (Brix_in / 100) * (t - t0) / 60
Brix = (Brix_in * v ^ b) / (a + v ^ b)
v0 = v
t0 = t
Loop
t_mud = (60 / (Q * (1 + (Brix_in * (200 + Brix_in) / 54000)) * (1 - 0.036
* (72.5 - 20) / (160 - 72.5)) * (Brix_in / 100))) * ((a * Brix_mud /
(Brix_in - Brix_mud)) ^ (1 / b))
t_mud = Round(t_mud, 0)
Cells(5, 5) = "t mud p LF"
Cells(5, 6) = t_mud
Cells(5, 8) = "Q licor(m3/h)"
Cells(5, 9) = Q
Cells(6, 8) = "Brix Licor"
Cells(6, 9) = Brix_in
MsgBox "Deve mudar a saída da coluna ao fim de" & " " & t_mud & " " &
"minutos."
End Sub

3.2 Desaçucaramentos
Sub Desacucaramentos
Q1

=

InputBox("Caudal

de

àgua

1ºDesaçucaramento

(m3/h)",

de

àgua

2ºDesaçucaramento

(m3/h)",

"Desaçucaramento", "13")
Q2

=

InputBox("Caudal

"Desaçucaramento", "16")

Código VBA do Programa de Modelação
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Brix_in = InputBox("Brix do licor final", "Desaçucaramento", "65")
Brix_mud = InputBox("Brix para águas doçes", "Desaçucaramento", "40")
Brix_fin = 1.25
a = 856625.920946588
b = 6.30726640143827
raz_mud = Brix_mud / Brix_in
Cells(2, 5) = "b"
Cells(3, 5) = "K"
Cells(2, 6) = b
Cells(3, 6) = a
erro = 0.1
dt = 1
i = 1
t0 = 0
v0 = 0
t = t0
v = v0
Brix = Brix_in * (1 - (v ^ b) / (a + v ^ b))
Cells(2, 1) = "t(min)"
Cells(2, 2) = "Brix(%)"
Do
Cells(2 + i, 1) = t
Cells(2 + i, 2) = Round(Brix, 1)
If Abs(Brix) < erro Then Exit Do
t = t + dt
i = i + 1
If (Brix / Brix_in) > raz_mud Then
v = v0 + Q1 * (t - t0) / 60

Código VBA do Programa de Modelação
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Else
v = v0 + Q2 * (t - t0) / 60
End If
Brix = Brix_in * (1 - (v ^ b) / (a + v ^ b))
v0 = v
t0 = t
Loop
t_mud = (60 / Q1) * ((a * ((Brix_in / Brix_mud) - 1)) ^ (1 / b))
t_mud = Round(t_mud, 0)
t_fin = t_mud + (1 / Q2) * (60 * ((a * ((Brix_in / Brix_fin) - 1)) ^ (1 /
b)) - Q1 * t_mud)
t_fin = Round(t_fin, 0)
Cells(5, 5) = "t mud p AD (min)"
Cells(5, 6) = t_mud
Cells(6, 5) = "t fim des.(min)"
Cells(6, 6) = t_fin
Cells(5, 8) = "Q 1ºDes.(m3/h)"
Cells(5, 9) = Q1
Cells(6, 8) = "Q 2ºDes.(m3/h)"
Cells(6, 9) = Q2
Cells(7, 8) = "Brix Licor"
Cells(7, 9) = Brix_in
MsgBox "Deve mudar a saída da coluna ao fim de" & " " & t_mud & " " &
"minutos."
MsgBox "O desaçucaramento terminará ao fim de" & " " & t_fin & " " &
"minutos."
End Sub

Código VBA do Programa de Modelação
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Anexo 4

Exemplos de cálculo

4.1 Quantidade de vapor para aquecimento da salmoura
Neste exemplo de cálculo considere-se a informação da Tabela 9. Assim sendo, o balanço
entálpico à corrente de salmoura, Equação (3.1), fica:

  6 5 1074 5 3,43 5 /70 6 251  9,96 5 102

r«
=«
 996
¤
¤

Com este valor é possível calcular o caudal de vapor de água a 125ºC sobressaturado, necessário
para aquecer a salmoura, com base no balanço entálpico à corrente de vapor, Equação (3.2):

 



 O% 6 !A   



9,96 5 102
ri
 440
2,21 5 /125 6 117,21  2248
¤

Agora, considerando 5 dias de laboração da refinaria onde ocorrem 11 regenerações, a quantidade
média diária de vapor necessário para o aquecimento da salmoura durante os 110 minutos de regeneração
é:

11
110
ri
= ¬ 5¬
 5 440  1775 ,@V
5
60

4.2 Balanço material aos açucaramentos e desaçucaramentos
Tabela 30 - Açucaramento ao sistema III-1 com licor a 63 ºBrix

t(min)

Q(m3/h)

ºBrix

Destino

ρ (ton/m3)

Qms(ton/h)

Qma(ton/h)

0

9,0

0,0

Águas Doces

0,978

0,00

8,81

20

8,8

0,0

Águas Doces

0,978

0,00

8,61

32

9,0

1,5

Águas Doces

0,984

0,13

8,72

35

9,0

3,5

Águas Doces

0,991

0,31

8,61

45

9,0

18,8

Águas Doces

1,053

1,78

7,69

50

9,0

22,2

Águas Doces

1,068

2,13

7,48

55

9,0

29,7

Águas Doces

1,102

2,95

6,97

65

8,8

41,6

Águas Doces

1,161

4,25

5,96

75

9,0

48,7

Licor Final

1,198

5,25

5,53

85

9,8

54,5

Licor Final

1,230

6,57

5,48

95

9,8

58,0

Licor Final

1,250

7,10

5,14

105

9,8

59,8

Licor Final

1,260

7,38

4,96

120

9,9

61,3

Licor Final

1,269

7,70

4,86

135

9,9

61,7

Licor Final

1,271

7,76

4,82

150

9,9

63,0

Licor Final

1,279

7,97

4,68
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Considere-se um açucaramento ao sistema III-1, Tabela 30, em que o licor de entrada apresenta

63,0 5 /63,0  2001
72,5 6 20
±  1,297
¯ 5 °1 6 0,036 ¬
54000
160 6 72,5

Brixac = 63, cuja massa volúmica é calculada pela Equação (3.4).

"&NO%  1  ®

Para cada ponto experimental é calculada a massa volúmica, ρ, caudal de massa seca, Qms, e
caudal de massa de água, Qma, respectivamente pelas Equações (3.4), (3.3) e (3.5).
Assim sendo, a quantidade de massa seca que é enviada para o tanque de águas doces pode ser
calculada pela Equação (3.7):

=>XY  # * 5 (
<)

/),))),))15/0))1/),(+),))15/+00)1²/0,³23,0215/<2221
0

4  1,17

A mesma equação serve para calcular a quantidade de massa seca que é enviada para o tanque de
licor final até o Brix de saída igualar 63º:

=>T  #<)* 5 (

/3,022,0215/´2<21/2,02<,2´15/µ2´21²/´,´<´,³´15/(2)(+21
0

4  9,91

A massa de água que é enviada para água doce é determinada pela Equação (3.9):

=LXY  #<)* 5 (

4  8,74

/µ,µ(µ,<(15/0))1/µ,<(µ,´015/+00)1²/<,³´2,³<15/<2221
0

Para determinar a quantidade de água que é enviada para licor final, é necessário subtrair ao
caudal de massa de água de saída o caudal de massa de água equivalente a licor final, Equação (3.11):

=LT  /0,5/601 5 ·/¸5,96 6 8,8 5 1,279 5 /1 6 0,631 ¹  ¸5,53 6 9,0 5 1,279 5 /1 6 0,631 ¹  5 75

6 65  ²  ¸5,96 6 8,8 5 1,279 5 /1 6 0,631 ¹  ¸5,53 6 9,0 5 1,279 5 /1 6 0,631 ¹ 
5 75 6 651º  0,73

Tabela 31 - Balanço material ao açucaramento

Águas doces

Licor Final

Massa seca (ton)

1,17

9,91

Água (ton)

8,74

0,73

Considere-se agora que, simultaneamente, o sistema III-2 está em desaçucaramento, cujo licor de
saída inicial apresenta Brixdesac = 63,8, Tabela 32.
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Tabela 32 - Desaçucaramento ao sistema III-2 com licor a 63,8 ºBrix

t(min)

Q(m3/h)

ºBrix

Destino

ρ(ton/m3)

Qms(ton/h)

Qma(ton/h)

0

13

63,8

Licor Final

1,283

10,64

6,04

5

13

63,8

Licor Final

1,283

10,64

6,04

10

13

63,8

Licor Final

1,283

10,64

6,04

15

12,6

63,8

Licor Final

1,283

10,32

5,85

20

12,6

63,8

Licor Final

1,283

10,32

5,85

25

12,6

63,8

Licor Final

1,283

10,32

5,85

30

12,9

60,2

Licor Final

1,262

9,80

6,48

35

13

47,3

Licor Final

1,190

7,32

8,16

38

13

43,1

Licor Final

1,168

6,55

8,64

41

20,5

33,9

Águas Doces

1,122

7,80

15,20

44

20,6

16,9

Águas Doces

1,045

3,64

17,89

47

20,6

4,6

Águas Doces

0,995

0,94

19,56

50

20,7

1,8

Águas Doces

0,985

0,37

20,02

52

20,6

0,5

Águas Doces

0,980

0,10

20,09

55

20,7

0,0

Águas Doces

0,978

0,00

20,25

A massa volúmica do licor é:

"&NO%  1  ®

63,8 5 /63,8  2001
72,5 6 20
±  1,283
¯ 5 °1 6 0,036 ¬
54000
160 6 72,5

Da mesma forma, e através das mesmas equações que se usou para o caso dos açucaramentos,
calcularam–se as quantidades que interessam para o balanço:

=>XY  #<)* 5 (

=>T  #<)* 5 (

=LXY  # * 5 (
<)

/<,22´,µ)15/3(+µ1/´,µ)+,<315/333(1²/),()),))15/22201
0

4  0,80

/(),<3(),<315/2)1/(),<3(),<315/()21²/´,+0<,2215/+µ+21
0

4  6,27

4  5,03

/µ,<3(2,0)15/3(+µ1/(2,0)(´,µ³15/333(1²/0),)³0),0215/22201
0

=LT  /0,5/601 5 ·/¸6,04 6 13 5 1,283 5 /1 6 0,6381 ¹  ¸6,04 6 13 5 1,283 5 /1 6 0,6381 ¹  5 5

6 0  ²  ¸8,16 6 13 5 1,283 5 /1 6 0,6381 ¹  ¸8,64 6 13 5 1,283 5 /1 6 0,6381 ¹ 
5 38 6 351º  0,25

Tabela 33 - Balanço material ao desaçucaramento

Águas doces

Licor Final

Massa seca (ton)

0,80

6,27

Água (ton)

5,03

0,25

Assim sendo, com esta informação condensada nas Tabelas 34 e 35, pode–se efectuar um balanço
global às quantidades que são enviadas para o tanque de águas doces e de licor final no decurso do
açucaramento ao sistema III-1 e do desaçucaramento ao sistema III-2, Tabela 34.

Exemplos de Cálculo
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Tabela 34 - Balanço global aos tanques de águas doces e licor final

Tanque de águas doces

Tanque de licor Final

Massa seca (ton)

1,97

16,18

Água (ton)

13,77

0,98

Brix

12,5

61,1

O Brix final do tanque de águas doces, bem como o do licor diluído que é enviado para o tanque
de licor final foram calculados pelas Equações (3.12) e (3.13), respectivamente:

U VWXY  100 5

U VWT 

1,97
 12,5
13,77  1,97

0,5 5 /63,0  63,81
 61,1
0,5 5 /63,0  63,81 5 0,98
1
100 5 16,18

4.3 Balanço material ao sal usado na regeneração
Como já se sabe, para a regeneração das resinas, preparam-se cerca de 11 m3 de salmoura a 10
ºBé (112 g/L). Logo a quantidade de NaCl que se envia para o sistema a regenerar é:

=!v  11/+ 1 5 112 »

ri,
¼  1237 ri
+

Com o recurso à curva de condutividade, medida à saída do sistema, pode–se obter a história de
concentrações de saída de NaCl, a partir da curva de calibração construída, Equação (3.19).

Tabela 35 - Condutividade, concentração e caudal de saída de sal do sistema ao longo do tempo

t(min)
0
42
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
105
115
125

Exemplos de Cálculo

k(mS/cm)
1,54
4,25
25,77
47,19
65,99
101,50
117,52
132,01
140,48
150,44
160,55
171,68
173,21
200,45
213,64

Entrada
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
salmoura
Água
Água
Água

Saída
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
ETAR
NANO
NANO
NANO
NANO
NANO
NANO

Q(m3/h)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12

C(g/L)
1,42
1,90
6,32
11,77
17,41
30,24
36,97
43,55
47,62
52,61
57,91
64,02
64,88
81,09
89,55

QSAL(kg/min)
0,14
0,19
0,63
1,18
1,74
3,02
3,70
4,36
4,76
5,26
5,79
6,40
12,98
16,22
17,91
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135
145
155
158
163
170

214,65
210,33
153,08
44,02
10,63
5,22

Água
Água
Água
Água
Água
Água

NANO
NANO
ETAR
ETAR
ETAR
719

12
12
12
12
24
24

90,21
87,39
53,98
10,90
3,10
2,08

18,04
17,48
10,80
2,18
1,24
0,83

O caudal de sal de saída, Qsal, em cada instante, é dado pelo produto entre a concentração de
saída do sal e o caudal de salmoura ou de água, que está a entrar no sistema nesse instante. Para
determinar as quantidades de sal que seguem para a ETAR e para a nanofiltração, basta resolver
numericamente as Equações (3.20) e (3.21), respectivamente.

a;Xw
=bv
 0,5 5 /0,14  0,191 5 /42 6 01  /0,19  0,631 5 /50 6 421  ²  /4,36  4,761 5

JXJ]
/85 6 801  ²  /10,90  3,101 5 /163 6 1581  282 ri=bv
 0,5 5 /4,76  5,261 5

/90 6 851  /5,26  5,791 5 /100 6 951  ²  /18,04  17,481 5 /145 6 1351  806 ri

A quantidade de sal que fica retida nas resinas, é dada pela Equação (3.22), desprezando a

quantidade de sal que é enviada para o T-719.

wp!&~!
=!v
 1237 6 282 6 806  149 ri

Na estação de tratamento por membranas de nanofiltração, a recuperação de sal é cerca de 90%,
pelo que adicionalmente seguem mais 80kg de sal para a ETAR; logo em cada regeneração, em termos
médios, verifica-se o seguinte balanço, Tabela 36.
Tabela 36 - Balanço ao sal usado nas regenerações

Exemplos de Cálculo

Destino Sal

M (kg)

%

ETAR

364

29,4

Sal Recuperado

724

58,5

Resinas

149

12,1

Total

1237

100
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Anexo 5

Dedução de expressões

i) Equação (3.32):
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ii) Equação (3.33)
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iii) Equação (3.34)
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Entradas = Saídas + Acumulação
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iv) Equação (3.35)
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v) Equação (3.38)
Entradas = Saídas + Acumulação
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vi) Equação (3.41)
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Entradas = Saídas + Acumulação
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vii) Equação (3.45)
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viii) Equação (3.47)
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Anexo 6

Diagramas

6.1 Diagrama “piping and instrumentation” do sistema III-1

Diagramas
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6.2 Diagrama “piping and instrumentation” do sistema III-2

Diagramas
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tempo (minutos)

6.3 Diagrama para determinação do fim do açucaramento
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6.4 Diagrama para determinação do fim do 1º desaçucaramento
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6.5 Diagrama para determinação do fim do 2º desaçucaramento

tempo (minutos)

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

12

14

16

18

20

caudal de água (m 3/h)

Diagramas

79

22

24

26

