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Nossa energia gera um
futuro melhor

Estrutura Societária

Lubrificantes

Exploração &
Produção

Downstream
 Combustíveis
 Bases
 Postos
 Aeroportos

Upstream
 Etanol
 Açúcar
 Bio-energia
 24 usinas

Visão
Ser reconhecida globalmente pela
excelência em desenvolvimento,
produção e comercialização de
energia sustentável.

Missão
Promover soluções sustentáveis em
energia através da tecnologia, talento e
ações rápidas, maximizando e criando valor
para nossos clientes, acionistas e
contribuindo para a sociedade
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Dimensão

Faturamento de
R$ 50 bi
R$ 20 bi de valor
estimado de mercado

Mais de 40.000
empregados
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Etanol, Açúcar e Bioenergia
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São Francisco, Rafard, Bom Retiro, Santa Helena, Costa Pinto

Porto
de Santos

Barra, Dois Córregos, Diamante
Bonfim, Tamoio, Serra, Zanin
Paralcool, Tarumã, Maracaí, Ipaussu
Gasa, Univalem, Destivale, Mundial, Benálcool, Junqueira
Jataí
Caarapó

Registro

Ilha de São Sebastião
(Ilha Bela)

Moagem de cana de açúcar
Entre os maiores do mundo (safra 12-13)
1º Brasil

591.000

2º Índia

326.000

3º China

110.000

4º Tailândia

5º

95.000

56.000

6º México

48.000

7º Paquistão

46.000

8º Austrália

30.000

9º Guatemala

20.000

10º Colômbia

19.000
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o Hidrojato
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o Outros Métodos

A Incrustação

Incrustação
Definição

Vista de incrustração de cristais de
Carbonato de Cálcio formada pela
deposição de camadas sucessivas

•Incrustações - depósitos que se formam
no interior das tubulações, devido à
fixação de substâncias em suspensão e da
precipitação de sólidos dissolvidos que se
transformam em solidos insolúveis devido
ao aumento da temperatura.
Pseudomorfismo (Wikipedia)
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Incrustação
Definição

• Durante a operação dos evaporadores ocorre a
formação de incrustações em seu interior pela
deposição de material advindo no caldo de cana.
• As incrustações nunca são formadas por um único
composto químico mas por uma mistura de
compostos orgânicos e minerais que varia de usina
para usina e também de um corpo do múltiplo efeito
para outro.
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Incrustação
Definição
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Incrustação
Mecanismo de Formação
Mesmo com diversos esforços em avaliações e pesquisas, o processo de
formação de incrustações não é totalmente entendido, sendo que
atualmente podemos definir que a formação de incrustação é um complexo
processo físico químico geralmente classificado em seis categorias:
precipitação; particulação; corrosão; biológica; solidificação e reação
química
Uma larga escala das incrustações encontradas em usinas de açúcar
possuem cálcio, conforme relatos do SRI – Austrália e Honig (1963) e essa
incrustação ocorre geralmente pelo excesso de cálcio que se adiciona
durante a caleagem do caldo.
Geralmente a concentração de Fosfato de Cálcio e Hidroxiapatita
(composto de fosfato) diminuem conforme os efeitos da evaporação
enquanto sílica, oxalato de cálcio, sulfato de cálcio e aconitato aumentam
com os efeitos da evaporação, i. é, a solubilidade dos mesmo cai conforme
o aumento da concentração de sacarose no meio (Crees et al, 1992)
Doherty, 2000). Orgânicos existem em todos os precipitados, porem menos
nos últimos efeitos
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Incrustação
Mecanismo de formação
• Com a alta temperatura no interior dos tubos, os compostos solubilizados
no caldo supersaturam e depositam-se na parede de troca térmica devido
a redução dos limites de solubilidade, gerando compostos insolúveis.
• Íons que geralmente presentes nas incrustações:
cálcio (Ca+), magnésio (Mg+), silicatos (SiO+), carbonatos (CO+), e até
bicarbonatos (HCO+) que, apesar de raramente contribuir para a formação
de compostos insolúveis, tem a propriedade de decompor-se na solução,
formando íons carbonato e gás carbônico que irão reagir íons cálcio
formando incrustação de carbonato de cálcio,
• Principais compostos formadores de incrustações
Carbonato de Cálcio CaCO
Oxalato de Calcio CaC2O4
Hidróxido de Magnésio Mg(OH)
Silicato de Cálcio CaSiO
Silicato de Magnésio MgSiO
Sílica (SiO )
Óxido de Ferro Fe O , Fe O , etc
Hidróxido de Zinco (*1) Zn(OH)
Piro-Silicato Básico de Zinco (*1) Zn (OH) Si O .H O
Hidroxiapatita (*2) [Ca (PO ) ] Ca(OH)

14

Incrustação
Consequência
A principal consequência das incrutações, além da obstrução de tubulações
em casos extremos, é a perda significativa da capacidade de troca térmica
dos equipamentos envolvidos
COMPOSTO QUÍMICO

CONDUTIVIDADE TÉRMICA
(kcal/m * h * ºC)

Incrustação em Base de Sílica

0,2 ~ 0,4

Incrustação em Base de Carbonato

0,4 ~ 0,60

Incrustação em Base de Sulfato

0,6 ~ 2,0

Liga de Aço Carbono

40 ~ 60

Liga de Cobre

320 ~ 360
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Incrustação
Determinação
•

Difração de Raio X – XRD

Identifica materiais cristalinos em amostra através de avaliação de
Difratograma típico

16

Incrustação
Determinação
•

Espectroscopia de Infravermelho FTIR

Identifica compostos cristalinos e amorfos, através de reflexão difusa com KBr como
dispersante
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Incrustação
Determinação
•

Espectroscopia de Fluorescencia de raio X - FRX

Identifica concentrações elementares na amostra, reduzidos a forma de oxidos devido a alta
temperatura do teste
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Incrustação
Composição
•

Composição típica de unidade industrial na África do Sul, analisada por Espectroscopia de Infravermelho FTIR
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Incrustação
Composição
•

Composição típica de unidade industrial na Australia, analisada por Difração de raios X
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Incrustação
Composição
•

Composição típica de unidade industrial no Brasil analisado em espectrometro por fluorescencia de raios X, reduzidos a
base oxidos
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Incrustação
Composição
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Incrustações
o “Ácido Aconítico”
O ácido aconítico é o principal ácido da cana, e sua concentração pode variar com a variedade
de cana, tempo de maturação e condições ambientais. A concentração média no caldo é
aproximadamente 1% e no melaço de 3 a 7% (resultados expressos na base seca) [HONIG
1963].
Maiores concentrações de ácido aconítico são encontrados
nas pontas e folhas da cana. ZAPATA [2007]
Os ácidos orgânicos afetam o processo de clarificação
devido ao tamponamento do caldo e competição com o
fosfato pelo íon cálcio (aumentando a quantidade de Ca++
necessário para uma boa clarificação) [HONIG 1963].
Apenas 20%, aproximadamente, do ácido aconítico são removidos durante a clarificação na
forma de aconitato de Ca ou Aconitato de Ca e Mg. Parte precipita-se na forma de incrustação
nos evaporadores, visto que a solubilidade dos sais diminui na proporção que aumenta a
concentração de sacarose [REECE 2003]. Desta forma, incrustações destes sais são mais
encontrados nas últimas caixas de evaporação.
O oxalato de cálcio é o principal sal de ácido orgânico encontrado nas incrustações das ultimas
caixas e apesar de formar um sal muito pouco solúvel com o cálcio e ser praticamente todo
eliminado na clarificação, a explicação para que seja encontrado nos precipitados das ultimas
caixas de evaporação é que a 85 ºC pode ocorrer a degradação do ácido aconítico com a
formação do ácido oxálico, que, então, se precipita facilmente [WALTHEW 1996; WALFORD 23
2002].

A Limpeza da Evaporação
Mecânica x Química

Limpeza Mecânica
Trabalho em espaço confinado NR33

Espaços Confinados com a identificação de risco.
Objetivo da Limpeza Operativa: Eliminar incrustações formadas pelo aquecimento de
caldo no interior de Pré-Evaporadores, Evaporadores e Cozedores a Vácuo.
Geralmente são realizadas em Espaços Confinados.

Limpeza Mecânica
Trabalho em espaço confinado NR33

Válvula de vapor e válvula de caldo de um Evaporador.
Antes de realizar as atividades é necessário realizar as Permissões de Serviços
obrigatórias para a atividade.
As válvulas de vapor e caldo devem estar bloqueadas e identificadas, impedindo que
sejam abertas acidentalmente.
Esse procedimento evita que o vapor e o caldo em alta temperatura atinjam os
operadores que realizarão a limpeza operativa.

Limpeza Mecânica
Trabalho em espaço confinado NR33

Operador verificando a atmosfera no interior de um Evaporador.
Após realizar as permissões de serviços e bloquear as válvulas, deverá ocorrer
o monitoramento da atmosfera do Evaporador.
Os funcionários devem ser treinados conforme NR 33 - Segurança em Espaços
Confinados.

Limpeza Mecânica com rosetas
Definição’

Limpeza com rosetas rotativas metálicas acionadas por cabos rotativos ligados a
motor elétrico. Removem a incrustação através da ação mecânica da abrasão das
rosetas que são lançadas contra a parede dos tubos devido a forca centrifuga. É um
dos mais antigos métodos de limpeza de evaporadores no setor.
Operação
Operação manual, feita com tubos cheios de agua, com velocidade aconselhada de
passagem de 0,7 a 0,8 m/min com rotações de 3500 a 4500 rpm para tubos comuns
(cerca de 4 a 6 horas por equipamento)
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Limpeza Mecânica com rosetas
Equipamento
Equipamentos:
1. Motor rotativo de 1 a 5 cv
2. Cabo rotativo de 5 a 15 m
3. Roseta rotativa metálica
Obrigatoriedade de trabalhar com voltagens inferiores a 24 volts (transformador)
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Limpeza Mecânica com rosetas
Custos
Analise de Custos
•

Capex
Componentes

Descrição

Custos

Equipamentos

12 Motores

R$ 9.000

Equipamentos

12 Cabos

R$ 11.000

Equipamentos

72 Raspadores

R$ 4.000

Treinamento NR 33

Formação

R$ 2.500
Total

•

R$ 26.500

Opex
Componentes

Descrição

Custos

Mão de Obra

12 operadores + 1 líder

R$ 180.000 / Safra

Manutenção

Motores, cabos, mola, pino, roseta

R$ 50.000 / Safra

Treinamento NR 33

Reciclagem

R$ 1.500 / Safra
Total

Usina

19.000 m² evaporação

R$ 231.500 / Safra
2,3 MMTC

R$ 12,25/m² de evaporação ou R$ 0,10/TC
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Limpeza Mecânica com rosetas
Observações

Vantagens

Desvantagens

- Baixo custo de instalação

- Alta necessidade de M.O.

- Operação bastante simples

- Necessidade de abrir o equip. a
cada manutenção
- Risco de desgaste dos tubos
- Trabalho em espaço confinado
- Excessiva manutenção devido a
desgaste dos equipamentos
- Eficiência dependente da
qualidade da operação
- Obrigatoriedade de instalações
que garantam a segurança da
operação
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Definição

Limpeza das incrustações com hidrojateamento através de bicos rotativos com agua
pressurizada por bombas de alta pressão, podendo trabalhar até com 1000 bar man.
A incrustação é removida através da remoção mecânica da agua jateada contra a
parede do tubo
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Operação

Dispositivo para hidrojateamento com segurança – Tubo Jet.
Indicado para limpeza de Evaporadores e tubos na posição vertical.
Consiste no travamento da mangueira pressurizada no interior do Tubo Jet.
Esse sistema evita que a mangueira / jato de alta pressão escape das mãos dos
funcionários que realizarão a limpeza.
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Equipamento

Equipamento
1. Bomba Alta Pressão c/ regulador pressão pneumático
2. Bomba Booster com acionamento elétrico
3. Motor Elétrico 350 CV
4. Painel completo com Soft-starter
5. Tanque intermediário 600 litros + Filtro BAG
6. 15 m de mangueira ¾”, Pressão Max. 1.000 bar.
7. 03 pç de 7,5 m de mangueira com terminal M24x1,5 P. máxima 1.000 bar.
8. 03 bicos rotativos T31 Pressão máxima 1.000 bar.
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Equipamento
Pressões x Vazões de trabalho
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Custos
Analise de Custos
•

Capex
Componentes

Descrição

Custos

Equipamentos

Bomba Alta pressão e
acessorios

R$ 300.000

Treinamento NR 33

Formação

R$ 2.500
Total

•

R$ 302.500

Opex
Componentes

Descrição

Custos

Mão de Obra

12 operadores + 1 líder

R$ 180.000 / Safra

Manutenção

Bomba+mangueiras+bicos

R$ 80.000/ Safra

Treinamento NR 33

Reciclagem

R$ 1.500 / Safra
Total

Usina

25.800 m² de evaporação

R$ 261.500 / Safra
5,00 MMTC

R$ 10,15/m² de evaporação ou R$ 0,05/TC
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Limpeza Mecânica com hidrojato
Observações

Vantagens

Desvantagens

- Boa eficiência na limpeza

- Alta necessidade de M.O.

- Operação relativamente simples

- Necessidade de abrir o equip. a
cada manutenção

- Pouca manutenção dos itens
instalados

- Necessidade de trabalho em
espaço confinado

- Pouco desgaste do tubo metálico
- Alto custo de instalação
- Controle da pressão de limpeza
pela bomba

- Alto custo de manutenção
- Necessidade de alta pureza da
agua utilizada
- Obrigatoriedade de instalações
que garantam a segurança da
operação
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Limpeza Química
Definição

Limpeza Quimica (CIP - clean in place), método utilizado para limpeza de
trocadores de calor e outros equipamentos industriais, recirculando-se
automaticamente detergentes, soluções alcalinas e/ou básicas ou soluções de
enxágue, agregada a uma vazão, pressão e temperatura, conforme a
incrustação a ser retirada.

Texto de destaque

A forma de recirculação pode ser feita por bombeamento direto ou através de
bicos spray ball ou rotativos para melhor eficiencia do ataque mecanico das
impurezas.

38

Limpeza Química
Definição
- A soda caustica é o produto químico mais utilizado para limpeza de
evaporadores
- A concentração de utilização da soda varia muito entre as unidades, vindo desde
10% (Australia), 25 a 35% (Brasil, França) e até 40% (India)
- Algumas usinas com excessivas incrustações de certos sais utilizam acido
sulfamico como desincrustante, em substituição ao acido cloridrico largamente
utilizado no passado, porém nunca mais que 3% de concentração
- A soda é parcialmente efetiva para a remoção de sílica, silicatos, proteínas,
polissacarídeos e produtos orgânicos, mas ineficiente quando a incrustação é
composta principalmente de fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, aconitato de
cálcio, sulfato de cálcio e carbonato de cálcio
- Mesmo com essa identificação, muitas usinas optam pela utilização somente de
soda, com resultados satisfatórios em Cuba e no Brasil. Uma mistura também
utilizada para retirada de silicatos nas ultimas caixas é de 70% soda + 30% de
carbonato de sodio
- A taxa de recirculação da soda, ou do ácido, obedece uma regra pratica mais
constante em todos os lugares sendo cerca de 0,5 l/min para cada m² ou ainda
60 l/h por tubo do equipamento, com duração de 3 a 4 h para a soda e apenas 1
hora para o ácido
- A alta temperatura também é uma recomendação geral 85 a 120 °C
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Texto de destaque

Limpeza Química
Equipamentos

•
•
•

Capacidade: 3,5 m3
Volume de Trabalho: 2,00 m3
Material: Aço carbono com revest. epoxi

•
•
•

Capacidade: 30 m³
Volume de Trabalho: 25 m³
Material: Aço carbono com revest. epoxi
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Limpeza Química
Equipamentos
•Bomba de Recalque de Soda:
o Vazão: 500m3/h
o Pressão: 45 m.c.a.
o Motor: 125 cv
•Bomba de Preparo de Soda:
o Vazão: 30 m3/h
o Pressão: 30 m.c.a.
o Motor: 7.5 cv
•Bico aspersor fixo ou rotativo:
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Limpeza Química
Custos
Analise de Custos
•

Capex
Componentes

Descrição

Custos

Equipamentos

Instalação de
Bombas, bicos,
tubulações e tanques

R$ 1.000.000

Treinamento NR 33

Formação

R$ 2.500
Total

•

R$ 302.500

Opex
Componentes

Descrição

Custos

Mão de Obra

3 operadores + 1 líder

R$ 90.000 / Safra

Prod. quimicos

Soda Caustica (40 g/TC) + Aditivo

R$ 140.000 / Safra

Manutenção

Bomba+tub.+tanques

R$ 35.000/ Safra

Treinamento NR 33

Reciclagem

R$ 1.500 / Safra
Total

Usina

15.350 m² de evaporação

R$ 266.500 / Safra
1,3 MMTC

R$ 17,40/m² de evaporação ou R$ 0,21/TC
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Limpeza Química
Observações

Vantagens

Desvantagens

- Não há a necessidade de abrir o
equipamento

- Eficiência da limpeza dependente
dos produtos utilizados

- Pouca manutenção dos itens
instalados

- Operação complexa (HACCP)
- Alto custo de instalação

- Facilidade de automação
- Boa qualidade de limpeza

- Necessidade de identificação dos
produtos que melhor performam x
incrustações existentes
- Risco de formação de gases
explosivos em limpeza acida H+
- Custo atrelado ao preço da Soda
(set.2013_R$2,65/kg)
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Inspeção da limpeza
1 – Verificação Visual
- tradicional
- com câmera de inspeção dentro dos tubos

2- Verificação do coeficiente de troca térmica real:
- Medição da Vazão de condensado
- Medição do brix de saída do caldo da caixa
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Futuro da Operação de Limpeza
Riscos envolvidos na limpeza mecanica
Risco de queimaduras químicas: envolvendo soda cáustica que é utilizado
na fervura da água no evaporador.
Para eliminar / neutralizar esse risco, é necessário lavar os evaporadores
antes da entrada dos funcionários.
Risco de Queimaduras Térmicas: Caso ocorra a abertura acidental das
válvulas de vapor e caldo durante a limpeza
Para eliminar neutralizar esse risco é necessário o bloqueio mecânico das
válvulas e a conferência deve ser realizada pelo responsável pela limpeza
Operativa.
Risco de ferimentos cortantes: Devido as pontas dos tubos ficarem afiadas.
Para eliminar / neutralizar esse risco é necessário a utilização de botas de
pvc com bico de ferro.
Risco de batidas contra o corpo: Durante aberturas das bocas de visita,
entrada e saída dos evaporadores.
Diálogos de Segurança, Auto Avaliação de Segurança, Equipe Fixa e
Treinada evitam acidentes desta natureza.
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Futuro da Operação de Limpeza
Riscos envolvidos na limpeza mecanica

Fonte: Gazeta de Alagoas
Data: 01/01/2009
Jatos de caldo de cana em elevadíssima temperatura
atingiram trabalhadores na “caixa de evaporação”.
Acidente em usina deixa oito feridos.
Um acidente, ontem por volta das 9h, na Usina
Cachoeira do Meirim, no Benedito Bentes, deixou
oito trabalhadores feridos. Adriano Nascimento, 21,
Hélio da Silva Barbosa, 31, Cícero Gledson Falcão, 23, José Wilson da Silva
Lima, 23, Jaelson Santos da Silva, 24, Fernando Basílio dos Santos, Eli Oliveira
Silva, 21, e Givaldo Marques, 26, faziam a limpeza de uma “caixa de
evaporação” localizada no setor de fabricação de açúcar, quando ocorreu o
vazamento. Os trabalhadores ainda tentaram correr, mas todos foram
atingidos com jatos de caldo de cana-de-açúcar em altíssima temperatura.
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Futuro da Operação de Limpeza
Custos envolvidos na limpeza quimica

Preços em U$D/ton, fob no Golfo EUA
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Outros metodos
 Inibidores de incrustação
- Acido Sulfamico
- Tetra fosfo glucosato de cal
- Polifosfato de sódio (utilizados na beterraba)
- Magnésia moída
- Poliacrilato, acido acrilico
- EDTA
 Aparelhos de Ionização do caldo
Solenóide percorrido por corrente elétrica que gera ou
campo magnético ou um campo elétrico que ionizam as
moleculas dos sais dissolvidos e os afastam das paredes dos
tubos, sem comprovação de sua eficiência
 Limpeza por onda sônica Hidrocinética

http://www.aimmtechnologies.com/resource_library.html
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