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PARA QUEM QUER MANTER TUDO SOB CONTROLE & MEDIDA 
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“APARELHO PARA CONTROLE DE 
FÁBRICA DE AÇÚCAR“ 

 
 

MODELO: FBRC-RT-1000 
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APARELHO PARA CONTROLE DE FÁBRICA (S) DE AÇÚCAR 
(doravante denominado APARELHO) 

 
O descritivo abaixo descreve o Aparelho para a automação de uma FÁBRICA 

DE AÇÚCAR porem em determinados casos poderemos ter mais que uma o que poderá a 
ser implementado em um único Aparelho e/ou outros. 

 
O Aparelho é um conjunto de equipamentos montados em uma Caixa (Painel) 

de Aço contendo os seguintes componentes: 
 
- Controlador Lógico Programável Digital Microporocessado programável via 

software específico (Diagrama de Relês, Blocos ou Lista de Instruções), passível de 
comunicação digital à distância através de protocolo de comunicação aberto de mercado 
(Modbus RTU ou Ethernet). 

- Fontes de Alimentação para: Controladores, Sensores e Transmissores de 
Sinais a serem instalados no campo e Elementos Finais de Controle. 

- Borneiras (bornes) de Entradas e Saídas de Sinais Analógicos e Discretos 
(Digitais). 

- Módulo de Comunicação 
- Disjuntores 
- Protetores de Surto e de Transientes 
- Sistema de Terra de Carcaça 
- Sistema de Terra Analógico 
- Canaletas para fiação 
- Fiação e Terminações 
- Sistema de Ventilação e Exaustão 
- Iluminação 
 
O Aparelho para Controle de FÁBRICA DE AÇÚCAR modelo FBRC-RT-1000 

fabricado pela Run Time por se tratar de um equipamento Modular e Programável pelo 
usuário devido a essa flexibilidade permite que suas estratégias de controle sejam 
simplesmente aplicadas ao processo com a lógica fornecida como default com o mesmo, 
bem como que alteradas de acordo com as necessidades de cada caso e do usuário final. 

 
Tais alterações poderão ser feitas muitas vezes sem que se altere em nada o 

equipamento fornecido pois este dispões de pontos adicionais fornecidos como reserva. 
 
O Aparelho para Controle de FÁBRICA DE AÇÚCAR modelo FBRC-RT-1000 

fabricado pela Run Time já fornecido com as seguintes estratégias de controle: 
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Controle do nível da caixa de caldo Bruto 
 
O controle de nível da caixa de caldo Bruto será feito medindo-se o nível  da 

mesma através de um transmissor de pressão diferencial cujo o sinal enviado ao 
APARELHO  onde executa o PID e o resultado é aplicado a uma Válvula de Controle modo 
a manter o nível dentro da caixa o mais constante possível para evitar cavitação nas 
bombas de recalque de caldo , bem como que o fluxo estabilizado no sistema como um 
todo e em especial aos controles de PH do Sulfitado e do Caleado. 

Vale ressaltar que este controle terá uma interação direta com a moagem pois 
uma vez que esta Válvula abra ou feche, imediatamente essa variação será sentida pelo 
nível da caixa de Caldo Diluído nº1 (pois sua capacitância geralmente é pequena) e 
interagirá no  controle da Moagem conforme descrito anteriormente item 1.2 do controle do 
1º terno da Moenda. 

Caso a vazão de caldo diluído vindo da moagem caia a um valor abaixo de um 
limite pré definido venha a diminuir o nível do tanque de caldo bruto também abaixo de um 
valor pré definido faz-se também a recirculação , só que desta vez do caldo bruto com 
intuito de protegermos as bombas de cavitação pôr falta de liquido através da válvula 
controle que se encarrega da recirculação do caldo para o mesmo tanque de caldo bruto.   

 
Controle de temperatura dos Aquecedores 
O controle de temperatura  do caldo na saída dos Aquecedores será feito 

medindo-se esta temperatura através de sensor de temperatura do tipo Pt100 . Este sinal é 
enviado ao APARELHO  (que recebe este tipo de sinal) onde que internamente executa o 
PID e o resultado é aplicado a válvula de controle de modo a manter o fluxo de vapor 
dentro dos Aquecedores dentro de valores que permitam manter a temperatura estável , 
isto é altamente importante pois proporciona a redução da viscosidade e densidade do 
caldo, colaborando com a velocidade das reações química que irão acontecer 
posteriormente no processo ( Sulfitação e Caleação). 

Sugere-se também que o controle de temperatura trabalhe executando um 
FEEDFORWARD (antecipatório) com o sinal de vazão de caldo na saída da caixa de caldo 
bruto de tal forma ao controle se antecipar nas correções quando do aumento ou 
diminuição desta vazão. 

Na ocorrência de uma vazão mínima de caldo bruto pré definida como limite 
inferior, faz-se o fechamento total da válvula de vapor dos aquecedores no intuito de 
protege-los de uma sobre temperatura. 

 
 
Controle de PH da Sulfitação e da Caleação 
 
 A) Sulfitação: 
Tem o intuito principal de eliminar os materiais corantes do caldo, para a 

fabricação de açúcar branco , proporcionando também a  redução da viscosidade do 
mesmo com conseqüente melhora no tempo de cozimento e cristalização. 

Como inconveniente temos a diminuição do PH (problema este solucionado pela 
Caleação), o aumento do teor de cinzas no açúcar e também incrustações nos trocadores 
de calor (que pode ser evitado fazendo-se a Sulfitação à quente).  

Como o Sulfito (SO2) é um gás que abaixa o PH do caldo e o próprio caldo já 
possui PH baixo , torna-se necessário fazer a neutralização com hidróxido de cálcio (leite 
de cal). Isso porque o PH neutro é ideal para insolubilizar os sais formados pelas reações 
químicas entre o cal e o SO2  (Sulfito de cálcio) e P2O5 (Fosfato de cálcio). Caso contrario , 
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esses sais seriam solúveis e sairiam com o caldo clarificado causando graves problemas 
de incrustação nos evaporadores. 

Como pode ser visto a variável principal a ser controlada é a Sulfitação motivo 
pelo qual sugerimos a todos os nossos clientes o desmembramento do controle ( existem 
clientes que somente controlam  a Caleação) pôr um que trate de cada variável 
individualmente (Sulfitação e Caleação). 

Na Sulfitação mede-se o Potencial de Hidrogênio (PH) do caldo na saída da 
Enxofreira  AIT-4102. Este sinal é enviado ao APARELHO  onde executa o PID e o 
resultado é aplicado em um Inversor de Freqüência instalado no motor da rosca 
alimentadora de enxofre do Queimador SV-4102 de modo a manter a quantidade de 
material a ser consumido dentro de valores que permitam manter o PH no valor desejado , 
bem como que controlar a velocidade do motor do exaustor do gás instalado na saída da 
enxofreira com o intuito de manter a melhor relação entre a quantidade de caldo a ser 
tratado ,o enxofre queimado e finalmente os gases expelidos para a atmosfera com 
conseqüente economia na quantidade de Enxofre utilizado, pois com o controle da 
velocidade do exaustor mantêm-se o SO2  pôr mais tempo dentro da torre de Sulfitação. 

Utilizaremos o sinal de vazão de caldo na saída da caixa de caldo bruto de tal 
forma a que o controle se Antecipe nas correções do PH quando do aumento ou 
diminuição da vazão através de um sistema FEEDFORWARD (antecipatório) e 
compensando-se também o Tempo Morto do processo através de um Compensador de 
tempo Morto ( Lead-Leg). 

Quanto ao controle de Ph na Sulfitação é sabido que na realidade o que 
realmente precisamos medir é o teor de SULFITO no caldo e não o Ph ( pois o caldo pode 
já adentrar a usina com um Ph baixo devido a diversos fatores como por exemplo cana 
cortada e que demora a ser retirada da lavoura “azedamento” ), mas porem ainda não 
dispomos no mercado de um medidor competitivo para fazer esta medição, alguns testes 
têm sido feito mas no momento as conclusões são um tanto quanto embrionárias. 

É aconselhável resfriarmos a amostra retirada do processo antes que esta passe 
pela câmara de medição do PH devido ao fato de adequa-la às características dos 
sensores desta variável aumentando com isto sua vida útil. 

 
B) Caleação 
 Na Caleação sugerimos que no tanque (TQ01) de caldo alcalinizado seja 

instalado um Agitador com o intuito de misturar o caldo que sai da enxofreira (Sulfitado ) 
com o leite de cal a ser adicionado pelo controle de Ph Caleado a saída deste tanque deve 
ser conectada a outro tanque pôr transbordo  (TQ02) em sua parte superior com o intuito 
de mantermos um nível constante (volume constante) no tanque de mistura.  

Faremos uma tomada para amostragem do PH após a bomba de Caldo 
alcalinizado que se encontrará na saída do TQ02. A amostra passará pôr um resfriador e 
em seguida pelo medidor de PH Caleado  . Este sinal é enviado ao APARELHO  onde 
executa o PID e o resultado é aplicado em um Inversor de Freqüência instalado no motor 
da bomba de dosagem de leite de cal que dosará o leite de cal no TQ01 , com o intuito de 
manter o Ph dentro de valores pré definidos ( 7,1 a 7,3 Ph) ver desenho . 

Utilizaremos também o sinal de vazão de caldo na saída da caixa de caldo 
pesado de tal forma ao controle se Antecipar nas correções do Ph Caleado quando do 
aumento ou diminuição da vazão através de um sistema FEEDFORWARD (antecipatório) e 
compensando-se também o Tempo Morto do processo através de um Compensador de 
tempo Morto ( Lead/Leg). 
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Controle dos Decantadores 
 
Nota: O mesmo que dissermos aqui sobre os decantadores de caldo para 

fabricação de Açúcar, vale para os decantadores para fabricação de Álcool ficando as 
diferenças por conta das quantidades envolvidas. 

 
Controle de temperatura antes dos Decantadores 
Como dito anteriormente o aquecimento proporciona a redução de viscosidade e 

densidade do caldo e acelera a velocidade das reações químicas, agrupando as impurezas 
na forma de pequenos flocos . Os flocos de sais formados são insolúveis a altas 
temperaturas possibilitando a sua decantação. 

Sendo assim ao sair do tanque de caldo alcalinizado, o  caldo passa por outros 
conjuntos de aquecedores e troca calor com o vapor, elevando sua temperatura. 

O controle de temperatura  do caldo na saída destes Aquecedores, será feito 
medindo-se esta temperatura através de um Pt 100. Este sinal é enviado ao APARELHO  
onde executa o PID e o resultado é aplicado na Válvula de Controle de admissão de vapor 
aos trocadores de modo a manter o fluxo de vapor dentro dos Aquecedores dentro de 
valores que permitam manter a temperatura estável e de acordo com valores pré 
determinado. 

Na ocorrência de uma vazão mínima de Caldo pré definida como limite inferior, 
faz-se o fechamento total da válvula de vapor para os referidos aquecedores no intuito de 
protege-los de uma sobre temperatura, levando-se em conta o tempo morto entre a 
medição e chegada do caldo nos referidos aquecedores. 

É na decantação que ocorre a precipitação dos floco formados , eliminados pelo 
fundo do decantador na forma de lodo. 

O caldo clarificado sai pela parte superior das bandejas , já isento da maioria das 
impurezas encontradas no caldo primário ou misto, ou seja , nos Decantadores ocorre 
apenas a separação física entre o caldo e as impurezas (Flocos formados) , sendo que a 
qualidade do caldo clarificado depende mais dos tratamentos químicos e térmicos 
efetuados antes , do que da própria decantação.  

 
Controle de extração de Lodo dos  Decantadores  
Este controle baseia-se em retiramos o lodo em função da densidade deste no 

fundo do decantador . 
A medição da densidade se faz da seguinte forma: 
Na saída do decantador existe a bomba de deslocamento positivo onde deverá 

ser instalado inversores de freqüência , para modular sua velocidade com conseqüente 
modulação na sua vazão. No recalque destas bombas retira-se uma amostra do lodo 
extraído que é encaminhada a uma câmara de medição de densidade , formada pôr uma 
coluna hidrostática fixa e conhecida onde acoplamos um transmissor de pressão diferencial 
flangeado com extensor  que mede a variação da densidade do lodo que passa pela 
referida câmara , uma vez que a altura de medição é constante conforme formula abaixo: 

P=H* d 
ONDE: 
P= Pressão medida pelo transmissor (variável) 
H= Altura da coluna de medição ( constante) 
d= Densidade do lodo medido (variável)  
 
Como pode ser observado sempre que a densidade ( d ) do lodo variar será 

sentido pelo transmissor de densidade ( P ) que envia um sinal ao APARELHO  onde 
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executa o PID e o resultado é aplicado no inversor das bombas de retirada de lodo de 
modo a manter o lodo dentro do decantador pôr mais ou menos tempo com o intuito de 
leva-lo a um valor  estável  de acordo com valores pré determinado. 

Uma Segunda forma de fazermos a medição da densidade é colocarmos o 
transmissor instalado no recalque da bomba de lodo (que segue para a parte superior do 
decantador ) em um ponto com uma coluna H conhecida , de posse deste valor aplica-se a 
formula acima. Teoricamente a vantagem deste segundo método reside no fato poder Ter 
um coluna H bem grande o que aumentaria a precisão da medição e minimizaria os efeitos 
indesejáveis das incrustações de lodo , uma vez que este está em constante movimento 
dentro da tubulação de recalque. 

Deve-se levar em consideração que no aumento da tiragem do lodo, este pode 
não ser absorvido pela caixa de lodo causando o seu transbordamento, uma vez que vários 
decantadores despejam lodo em uma única caixa . Para evitarmos tal problema devemos 
medir o nível da caixa  através de um transmissor de nível flangeado com extensor e este 
enviar o sinal para o APARELHO  onde executa um algoritmo que libera o controle de 
extração de lodo até um certo nível definido pelo operador quando que a partir daí se este 
nível tender a aumentar ele interage nos sinais de controle de extração de modo a frear 
esta extração ( isto é feito em todos os decantadores ao mesmo tempo), de modo a que o 
nível da caixa retorne a valores aceitáveis. 

 
Controle da Velocidade dos filtros Rotativos 
Trata-se de um controle muito simples porem de grande retorno do investimento. 
O controle baseia-se em medirmos o nível da caixa de lodo do Filtro, este sinal é 

enviado a uma entrada analógica do APARELHO  onde executamos o PID. O resultado do 
PID é enviado a uma saída analógica cuja a qual deve ser conectada ao sistema de 
controle de velocidade do motor do filtro ( que pode ser um variador de velocidade ou um 
inversor de freqüência ). 

O intuito de tal controle é o de mantermos o nível o mais constante possível pois 
assim teremos uma área (nível) e um tempo (rotação) de permanência do lodo em contato 
com as telas do filtro dentro dos parâmetros de melhor performance para o qual ele foi 
projetado. 

Neste controle podemos fazer a amarração com o nível da tanque de lodo 
descrito no item anterior, de tal forma a que nas eventuais condições em que o nível de tal 
tanque ultrapasse um determinado valor crítico a velocidade dos filtros são aumentadas de 
modo a absorver esta demanda reprimida. 
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CONTROLE DOS PRÉ- EVAPORADORES ( 1º Efeitos ) 
 
Vazão na entrada dos Pré-evaporadores ( 1º Efeitos ): 
Nos pré - evaporadores aconselha-se, a colocação de transmissores para 

medição da vazão do caldo que entra no corpo com conseqüente controle do mesmo. 
Para medição da vazão é necessário a colocação de um transmissor de vazão 

eletromagnético cujo sinal é enviado ao APARELHO onde executa-se o PID sendo que o 
resultado é enviado a uma saída analógica que é encaminhada a respectiva válvula de 
controle instalada na entrada do corpo. 

 
Nível na saída dos Pré-evaporadores ( 1º Efeitos ): 
Mediante a colocação de um transmissor de pressão diferencial flangeado 

executamos a medição de nível dentro do corpo, não nos esquecendo de executar a 
selagem do lado LOW do referido instrumento afim de equilibramos a pressão nos dois 
lados da célula do mesmo e fazendo a supressão de zero. O sinal do transmissor de nível 
segue para o APARELHO, onde executa o PID e o resultado fará o controle através de 
uma válvula instalada na saída de caldo do corpo. 

 
Nível da caixa de caldo na saída dos Pré-evaporadores (1º Efeitos): 
Como os 6 (seis) pré evaporadores enviam o caldo que sai dos mesmos a um 

único tanque ( tanque de caldo do 1º efeito) julgamos necessário a colocação de um 
transmissor de nível nele, com intuito deste sinal ser enviado ao APARELHO de modo a 
fazermos a interação ( proteção) através de um algoritmo a ser executado no APARELHO 
onde interagiremos este controle com os de vazão na entrada e os níveis nas saídas dos 
corpos afim de que este tanque não transborde.  

 
CONTROLE DO PRÉ- EVAPORADOR (2º Efeito ) 
 
Vazão na entrada do Pré-evaporador (2º Efeito ): 
No pré - evaporador aconselha-se a colocação de transmissor para medição da 

vazão do caldo que entra no corpo com conseqüente controle do mesmo. 
Para medição da vazão é necessário a colocação de um transmissor de vazão 

eletromagnético cujo sinal é enviado ao APARELHO onde executa-se o PID sendo que o 
resultado é enviado a uma saída analógica que é encaminhada a respectiva válvula de 
controle instalada na entrada do corpo. 

 
Nível na saída do Pré-evaporador (2º Efeito ): 
Mediante a colocação de um transmissor de pressão diferencial flangeado 

executamos a medição de nível dentro do corpo, não nos esquecendo de executar a 
selagem do lado LOW do referido instrumento afim de equilibramos a pressão nos dois 
lados da célula do mesmo e fazendo a supressão de zero. O sinal do transmissor de nível 
segue para o APARELHO, onde executa o PID e o resultado fará o controle através de 
uma válvula instalada na saída de caldo do corpo. 
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Nível da caixa de caldo na saída dos Pré-evaporador (1º 2º Efeito): 
Como o pré evaporador envia o caldo que sai do mesmo a um único tanque ( 

tanque de caldo do 1º 2º efeito) julgamos necessário a colocação de um transmissor de 
nível nele, com intuito deste sinal ser enviado ao APARELHO de modo a fazermos a 
interação ( proteção) através de um algoritmo a ser executado no APARELHO onde 
interagiremos este controle com o de vazão na entrada e o níveis na saída do corpos do 
pré-evaporador 1º 2º efeito afim de que este tanque não transborde.  

 
CONTROLE DOS EVAPORADORES ( 1º quadruplo efeito ) 
 
Vazão na entrada do 1º evaporador ( 1º quadruplo efeitos ): 
No 1º evaporador aconselha-se, a colocação de transmissores para medição da 

vazão do caldo que entra no 1º corpo com conseqüente controle do mesmo. 
Para medição da vazão é necessário a colocação de um transmissor de vazão 

eletromagnético cujo sinal é enviado ao APARELHO onde executa-se o PID sendo que o 
resultado é enviado a uma saída analógica que é encaminhada a respectiva válvula de 
controle instalada na entrada do 1º corpo. 

 
Nível na saída dos  4 evaporadores ( 1º quadruplo efeitos ) 
Mediante a colocação de transmissores de pressão diferencial flangeado 

executamos a medição de nível dentro dos corpos, não nos esquecendo de executar a 
selagem do lado LOW do referido instrumento afim de equilibramos a pressão nos dois 
lados da célula do mesmo e fazendo a supressão de zero. O sinal do transmissor de nível 
segue para o APARELHO, onde executa o PID e o resultado fará o controle através de 
uma válvula instalada na saída de caldo dos corpos. 

 
Indicação do Brix na saída do ultimo efeito ( 1º quadruplo efeitos ) 
Pode-se dizer que o Brix é uma das variáveis mais importante a ser controlada 

na seção de evaporação. 
Um Brix muito alto pode vir a causar a cristalização do Xarope quando este 

esfria e um muito baixo faz com que a evaporação deixe de atingir a sua finalidade 
primordial que é a de evaporar a água contida no caldo da cana , fazendo com que os 
Tachos de Cozimento de açúcar venham a trabalhar como Evaporadores vindo a ocasionar 
um consumo excessivo de vapor na seção de Cozimento de açúcar, alem de aumentar o 
tempo de cozimento acarretando com isso a diminuição da produtividade de açúcar. 

A forma mais precisa conhecida de medição do Brix é através de Instrumentos 
não intrusivos (sem contato físico) que utilizam o principio da absorção atômica do meio 
medido , porem como estamos falando de um material (Xarope) utilizado na produção de 
um produto alimentício (açúcar) torna-se indesejável a utilização desses equipamentos. 

Uma outra forma de medição que vem sendo utilizada com grande sucesso na 
África do Sul , Austrália e Alemanha é a utilização da Sonda de medição de Brix pelo 
principio da Rádio Frequência Sendo esta sonda Totalmente Digitalizada e projetada para 
uso com Xarope de cana. O inconveniente atualmente neste tipo de equipamento é o seu 
custo elevado. 

Em contra partida existe uma solução mais barata e que tem dado bons 
resultados no Brasil que consiste na medição da densidade do caldo na saída das bombas 
de Xarope através de um medidor de pressão hidrostática (Câmara de Brix) conjugado com 
um transmissor de temperatura . 
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Os sinais de Densidade e de Temperatura do Xarope são enviados ao  
APARELHO onde executa-se a conversão do valor de Densidade em Brix e compensa-se a 
sua variação causada pela alteração na temperatura. 

Teremos um  sinal de Brix no APARELHO, onde faremos a indicação, o gráfico 
instantâneo e o registro em histórico desta variável. 

 
Vazão de xarope na saída da evaporação ( 1º quadruplo efeitos ) 
A medição de vazão na saída, comparada com a medição de vazão na entrada 

da evaporação, têm o objetivo de determinar a eficiência do conjunto evaporador, uma vez 
que é conhecida a taxa de evaporação ideal do mesmo. 

Teremos um transmissor de vazão eletromagnético instalado na saída do ultimo 
efeito da evaporação, que envia um sinal para o APARELHO, onde teremos a indicação, o 
gráfico instantâneo e o registro em histórico desta vazão, bem como que podemos executar 
um algoritmo que calcula instantaneamente a eficiência da planta e o apresenta à 
operação. 

 
Vazio ( vácuo) dentro do ultimo efeito da evaporação (1º quadruplo efeitos). 
É sabido que a capacidade de uma evaporação é regido em função da diferença 

entre as temperaturas no 1º efeito e o ultimo. 
Em sistema múltiplo efeito o vapor produzido na evaporação do caldo de cana é 

utilizado para evaporar o caldo nos corpos subsequentes. Porem  o vapor do caldo entra 
em ebulição à pressão atmosférica quando atinge aproximadamente 100ºC e este já trocou 
calor com o corpo anterior e consequentemente estará a uma temperatura inferior a 100ºC. 
A forma encontrada é trabalharmos com o caldo sob vácuo, onde que sabemos através de 
leis da física que a água evapora a temperaturas mais baixas quanto maior for o vácuo em 
que ela se encontrar, tal providencia nos permite fazer com que o vapor gerado no 1º corpo 
aqueça o 2º e assim sucessivamente desde que os últimos se encontrem sob vácuo. 

Eis o porque ( além de outros motivos aqui não citados), necessitamos de 
mantermos no ultimo efeito o vácuo sob controle. 

Para o controle do vácuo fazemos a sua medição o sinal é enviado ao 
APARELHO em uma entrada analógica onde executamos o PID cuja sua saída é enviada a 
uma saída analógica por onde atuaremos em uma válvula de controle que regula a 
quantidade de água que entra no multi-jato.  

  
CONTROLE DOS EVAPORADORES ( 2º quadruplo efeito ) 
 
Vazão na entrada do 1º evaporador ( 2º quadruplo efeito ): 
No 1º evaporador aconselha-se, a colocação de transmissores para medição da 

vazão do caldo que entra no 1º corpo com conseqüente controle do mesmo. 
Para medição da vazão é necessário a colocação de um transmissor de vazão 

eletromagnético cujo sinal é enviado ao APARELHO onde executa-se o PID sendo que o 
resultado é enviado a uma saída analógica que é encaminhada a respectiva válvula de 
controle instalada na entrada do 1º corpo. 
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Nível na saída dos  4 evaporadores ( 2º quadruplo efeitos ) 
Mediante a colocação de transmissores de pressão diferencial flangeado 

executamos a medição de nível dentro dos corpos, não nos esquecendo de executar a 
selagem do lado LOW do referido instrumento afim de equilibramos a pressão nos dois 
lados da célula do mesmo e fazendo a supressão de zero. O sinal do transmissor de nível 
segue para o APARELHO, onde executa o PID e o resultado fará o controle através de 
uma válvula instalada na saída de caldo dos corpos. 

 
Indicação do Brix na saída do ultimo efeito ( 2º quadruplo efeitos ) 
Pode-se dizer que o Brix é uma das variáveis mais importante a ser controlada 

na seção de evaporação. 
Um Brix muito alto pode vir a causar a cristalização do Xarope quando este 

esfria e um muito baixo faz com que a evaporação deixe de atingir a sua finalidade 
primordial que é a de evaporar a água contida no caldo da cana , fazendo com que os 
Tachos de Cozimento de açúcar venham a trabalhar como Evaporadores vindo a ocasionar 
um consumo excessivo de vapor na seção de Cozimento de açúcar, alem de aumentar o 
tempo de cozimento acarretando com isso a diminuição da produtividade de açúcar. 

A forma mais precisa conhecida de medição do Brix é através de Instrumentos 
não intrusivos (sem contato físico) que utilizam o principio da absorção atômica do meio 
medido , porem como estamos falando de um material (Xarope) utilizado na produção de 
um produto alimentício (açúcar) torna-se indesejável a utilização desses equipamentos. 

Uma outra forma de medição que vem sendo utilizada com grande sucesso na 
África do Sul , Austrália e Alemanha é a utilização da Sonda de medição de Brix pelo 
principio da Rádio Freqüência ou Micro-Ondas, sendo estas sondas Totalmente 
Digitalizada e projetada para uso com Xarope de cana.  

Em contra partida existe uma solução mais barata e que tem dado bons 
resultados no Brasil que consiste na medição da densidade do caldo na saída das bombas 
de Xarope através de um medidor de pressão hidrostática (Câmara de Brix) conjugado com 
um transmissor de temperatura . 

Os sinais de Densidade e de Temperatura do Xarope são enviados a um 
APARELHO onde executa-se a conversão do valor de Densidade em Brix e compensa-se a 
sua variação causada pela alteração na temperatura. 

Teremos um  sinal de Brix no APARELHO, onde faremos a indicação, o gráfico 
instantâneo e o registro em histórico desta variável. 

 
Vazão de xarope na saída da evaporação (2º quadruplo efeito) 
A medição de vazão na saída, comparada com a medição de vazão na entrada 

da evaporação, têm o objetivo de determinar a eficiência do conjunto evaporador, uma vez 
que é conhecida a taxa de evaporação ideal do mesmo. 

Teremos um transmissor de vazão eletromagnético instalado na saída do ultimo 
efeito da evaporação, que envia um sinal para o APARELHO, onde teremos a indicação, o 
gráfico instantâneo e o registro em histórico desta vazão, bem como que podemos executar 
um algoritmo que calcula instantaneamente a eficiência da planta e o apresenta à 
operação. 
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Vazio (vácuo) dentro do ultimo efeito da evaporação (2º quadruplo efeito). 
É sabido que a capacidade de uma evaporação é regido em função da diferença 

entre as temperaturas no 1º efeito e o ultimo. 
Em sistema múltiplo efeito o vapor produzido na evaporação do caldo de cana é 

utilizado para evaporar o caldo nos corpos subsequentes. Porem  o vapor do caldo entra 
em ebulição à pressão atmosférica quando atinge aproximadamente 100ºC e este já trocou 
calor com o corpo anterior e consequentemente estará a uma temperatura inferior a 100ºC. 
A forma encontrada é trabalharmos com o caldo sob vácuo, onde que sabemos através de 
leis da física que a água evapora a temperaturas mais baixas quanto maior for o vácuo em 
que ela se encontrar, tal providencia nos permite fazer com que o vapor gerado no 1º corpo 
aqueça o 2º e assim sucessivamente desde que os últimos se encontrem sob vácuo. 

Eis o porque ( além de outros motivos aqui não citados), necessitamos de 
mantermos no ultimo efeito o vácuo sob controle. 

Para o controle do vácuo fazemos a sua medição o sinal é enviado ao 
APARELHO em uma entrada analógica onde executamos o PID cuja sua saída é enviada a 
uma saída analógica por onde atuaremos em uma válvula de controle que regula a 
quantidade de água que entra no multi-jato.  

 
COZIMENTO DO AÇÚCAR 
 
O tratamento do caldo (clarificação ) nos fornece o caldo clarificado , ou seja , 

um caldo isento da maior parte de impurezas contidas no caldo bruto. 
A  evaporação elimina a maior parte de água possível existente no caldo 

clarificado , fornecendo para a seção de cozimento o xarope (caldo concentrado) .  
É na seção de cozimento onde obtemos o nosso produto final que é o Açúcar. 
Os processos para obtenção do açúcar variam: 
• Por choque 
• Por espera 
• Por semeadura 
• Por semeadura total 
Não falaremos dos três primeiros ( por se tratarem de métodos em desuso ) nos 

atendo ao ultimo que é o usado pela grande maioria das Usinas do Brasil e do mundo. 
No xarope de cana de açúcar encontra-se dissolvido a sacarose na água sendo 

que esta solução pode ser encontrada de três fases quanto a esta  solubilidade. 
1. Não saturada ou Insaturada ( onde temos a solução é capaz de dissolver 

sacarose)   
2. Saturada ( onde a solução contem a quantidade total de sacarose capaz de 

ser dissolvida) dependendo da condição do processo os cristais existentes 
podem ser dissolvidos 

3. Supersaturada ( onde passamos do ponto de saturação porem a sacarose 
continua dissolvida – ver abaixo:) 
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Na cristalização com conseqüente cozimento a solução é levada até a fase de 
Supersaturação, sendo que nesta fase encontramos três zonas distintas : 
1. Zona Metaestável: não há a formação expontânea de cristais porem se eles 

existirem eles passam a se desenvolver, ou seja a sacarose migra para os 
cristais. 

2. Zona Intermediaria: trata-se de uma zona com banda pequena ( muitas 
vezes desconsiderada pelos especialistas), na qual há a formação de novos 
cristais se na solução já existirem cristais e estes se desenvolvem. 

3. Zona Lábil :há a formação expontânea e desordenada de cristais 
independente da existência de cristais e os cristais se desenvolvem. 

 
CONTROLE DOS COZEDORES 
No controle de um cozedor diversas são as variáveis a serem medidas e 

controladas cuja as quais trabalham interrelacionadas entre si, dentre elas destacamos: 
• Nível dentro do cozedor 
• Vazio dentro do cozedor 
• Pressão da calandra 
• Temperatura da massa cozida 
• Concentração da massa cozida ( Brix, Supersaturação) 
 
• Nível dentro do cozedor 
Para a medição do nível dentro dos cozedores utiliza-se um principio de medição 

indireta do nível. 
Esta medição é feita colocando-se um transmissor de pressão diferencial 

flangeado com extensor que mede o peso da coluna hidrostática da massa no sensor, nos 
dando uma boa indicação do nível massa dentro do cozedor. 

Não devemos nos esquecer de que é aconselhável o uso de Dry Leg no lado de 
baixa do transmissor, pois caso venhamos a fazer a selagem esta pode ser contaminada 
pelo açúcar arrastado pelo vapor vegetal evaporado. 

O sinal do nível é enviado ao  APARELHO para uso pelo algoritmo de controle 
do cozimento. 

• Vazio (vácuo) dentro do cozedor 
Para a medição do vazio dentro dos cozedores utiliza-se um principio de 

medição direta do vazio. 
Esta medição é feita colocando-se um transmissor de pressão diferencial que 

mede o vazio dentro do cozedor. 
Podemos aproveitar o mesmo Dry leg do transmissor de nível no lado High do 

transmissor de vazio, sendo que o lado Low deste fica aberto para atmosfera. 
O sinal do vazio é enviado ao  APARELHO para uso pelo algoritmo de controle 

do cozimento. 
• Pressão dentro da calandra do cozedor 
Para a medição desta pressão utiliza-se um principio de medição direta. 
Esta medição é feita colocando-se um transmissor de pressão diferencial que 

mede a pressão do vapor dentro da calandra do cozedor. 
Fazemos uma  tomada de impulso na calandra e enviamos tal sinal ao 

transmissor porem antes passamos por um pode de selagem ligando ao lado High do 
transmissor de pressão, sendo que o lado Low deste fica aberto para atmosfera. 

O sinal da pressão é enviado ao  APARELHO para uso pelo algoritmo de 
controle do cozimento. 
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• Temperatura da massa dentro do cozedor 
Esta medição é feita colocando-se um transmissor  Pt100 mede a temperatura 

da massa dentro do cozedor. 
O sinal do Pt100 referente à temperatura é enviado ao  APARELHO para uso 

pelo algoritmo de controle do cozimento. 
• Concentração da massa dentro do cozedor 
Uma das variáveis mais difíceis de ser medida dentro de um cozedor a vácuo é 

a concentração da massa ( sendo que o ideal seria medirmos o Brix e até mesmo o ponto 
de Supersaturação). 

Diversas são as tecnologias até hoje utilizadas para efetuar tal medição, porem 
todas tem tido as suas particularidades: 

1. Medição por isótopos ( excelente precisão porem proibido no Brasil) 
2. Condutividade ( boa precisão até que o material não incruste no sensor) 
3. Elevação do ponto de Ebulição ( diferencial de temperatura muito pequeno e 

variações da pureza alteram o valor lido) 
4. Refração ( excelente precisão até que a lente sensora não sujar ) 
5. Rádio Freqüência analógica ( boa medição da concentração que segue um 

paralelismo entre o sinal medido e o Brix desde que não se altere a pureza e 
a temperatura). 

6. Rádio Freqüência digital ( boa medição direta da concentração ou do Brix e 
até mesmo da Supersaturação desde que não se altere a pureza, o sinal é 
compensado pela temperatura). 

7. Micro - ondas ( sistema de medição relativamente novo no mundo que 
promete um sinal preciso de Brix ou Supersaturação independente da 
variação de pureza, o sinal é compensado pela temperatura). 

Os instrumentos de 1 a 4 já foram bastante utilizados, porem devido às suas 
limitações ou proibições vêm sendo abandonados. 

O instrumento do item 5 é o mais utilizado no Brasil pois nos dá um boa 
indicação da variável medida ( concentração), é de preço acessível para os nossos 
padrões e as variações de pureza/temperatura são compensadas pelos operadores ao 
longo da safra em ajustes nos Set Point’s . 

O instrumento do item 6  começa a ser utilizado no Brasil pois nos dá um boa 
indicação da variável medida ( concentração, Brix ou Supersaturação), porem não é de 
preço acessível para os nossos padrões e as variações de temperatura são compensadas 
internamente e as de pureza pelos operadores ao longo da safra em ajustes nos Set 
Point’s. 

O instrumento do item 7 é muito pouco conhecido no Brasil tendo as aplicações 
com ele sido feitas na Europa e os dados são pouco conhecidos limitando-se à divulgações 
feitas pelo fabricante e não pelos usuários. 

Para o nosso propósito vamos nos ater ao sensor do item 5 cujo o sinal da 
concentração da massa cozida é enviado ao  APARELHO para uso pelo algoritmo de 
controle do cozimento. 
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Controle dos cozedores 
O sistema de controle de um cozedor de posse das variáveis de processo 

mostrado acima ( concentração, nível, vazio ,pressão da calandra e temperatura ) deve 
manipular tais dados de forma a permitir que as etapas abaixo de um cozedor seja feita de 
modo automático e transparente aos operadores. 

Dentre as tarefas a serem executadas destacamos : 
1. Lavagem com água 
2. Lavagem com vapor 
3. Granagem ( semeadura ) 
4. Cozimento 
5. Pé 
6. Corte 
7. Aperto 
8. Descarga 
9. Outros 
Para a execução de tais tarefas os operadores dispõem de diversos pontos de 

ajuste no sistema tais como: 
- nível de lavagem com água 
- tempo de lavagem com água 
- tempo de lavagem com vapor 
- nível de pé 
- nível de corte 
- nível inicial de Granagem 
- nível de Granagem ( semeadura) 
- nível inicial de cozimento 
- nível final de cozimento 
- nível inicial de aperto 
- nível final de aperto 
- concentração de Granagem ( semeadura) 
- concentração inicial de cozimento 
- concentração final de cozimento 
- concentração inicial de aperto 
- concentração final de aperto 
- tempo de concentração 
- tempo de estabilização 
- tempo de injeção de semente 
- tempo de granulação 
- vazio de lavagem com água 
- vazio de Granagem 
- vazio de cozimento 
- vazio de corte 
- vazio de pé 
- outros... 
Como pode ser visto o sistema de automação de um cozedor é altamente 

complexo envolvendo a mesclagem de controles contínuos com discretos, porem a forma 
com que se faz a aplicação da automação bem como que o interfaceamento entre o 
sistema e o operador transformam a operação um tanto quanto prática, fácil e intuitiva ( 
chagando-se mesmo a utiliza-se o linguajar local para identificar as rotinas de trabalho). 
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Não nos basta apenas medirmos as variáveis e controla-las como qualquer 
controle temos que interagir no processo. Para tal devemos nos valer de válvulas que irão 
manipular os insumos envolvidos. 

 
As válvulas envolvidas são: 
 
1. Válvulas de controle com posicionador eletropneumático 
• Matéria prima ( após o manifold de seleção) 
• Multi-jato 
• Água quente de processo ( somente nos cozedores de Granagem) 
• Vapor da calandra ( em alguns casos esta válvula é on/off) 
 
2. Válvula On/Off acionada por solenóide com dois sensores de posição 
• Pé / corte 
• Descarga de massa 
• Descarga de água de lavagem 
• Quebra vácuo 
• Semente (somente nos cozedores de Granagem) 
• Xarope ( no manifold de seleção de matéria prima) 
• Mel rico ( no manifold de seleção de matéria prima) 
• Mel pobre ( no manifold de seleção de matéria prima) 
• Água quente de processo ( no manifold de seleção de matéria prima nos 

tachos de massa A ou B ou C nos de Granagem é de controle) 
• Vapor de limpeza 
• Vapor de processo ( se não colocarmos esta válvula como controle) 
 
Em um sistema de automação de cozimento pode-se fazer uma avaliação de 

como essa automação vai ser implementada ( total ou parcial) e no caso de ser parcial 
onde será iniciada, uma vez que já é bastante sabido dos ganhos oriundos em virtude da 
automação tais como: 

• Melhoria da qualidade do produto final 
• Repetibilidade das bateladas 
• Melhor esgotamento dos méis 
• Redução no tempo das bateladas 
• Otimização no uso da mão de obra 
• Uniformidade e padronização dos cristais nos diversos turnos operacionais 
• Padronização do processo produtivo 
• Economia de insumos ( matéria prima, vapor, água de processo e do multi 

jato) 
• Aumento da produtividade 
• outros 
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Controle da diluição dos Méis 
Um dos mais importantes controles a ser aplicado na seção de Fabricação de 

açúcar além dos próprios cozedores é sem sombra de dúvidas o controle da diluição dos 
méis a um Brix constante , bem como que o controle da Temperatura deste méis , e que 
muitas vezes é negligenciado pela chefia. 

O sistema de medição e de controle é bastante simples e de fácil 
aplicabilidade, não havendo razão para não efetivarmos. 

Um Brix constante tanto do MEL A quanto que do MEL B ,ajuda 
consideravelmente na obtenção de maior uniformidade nos grãos devido ao fato de não 
termos as variações indesejáveis do Brix de tais méis quando da alimentação dos Tachos. 

Quando alimentamos um Tacho com um Mel , tendo este um Brix constante 
tem-se a otimização do tempo de cozimento e uma maior extração (queda de pureza) do 
mel final e redução no consumo de vapor. 

Uma outra vantagem a ser considerada reside no fato de que muitas vezes o 
mel que retorna da Turbinas vêm contaminados com pequenos cristais que se quebram e 
passam pêlos cestos de tais turbinas sendo indesejáveis , principalmente nos tachos de 
cristalização onde a quantidade e a qualidade dos novos cristais são controladas (via 
injeção de semente). 

Deve-se ter em mente que a diluição deve ser controlada (Brix no valor ideal) 
para que esta não seja excessiva o que levaria uma quantidade de água ou mel final 
indesejável para dentro dos Tachos ,o que vira a retardar o cozimento com conseqüente 
aumento no consumo de vapor.  

Outra variável importante a ser controlada na diluição é a própria temperatura deste 
mel. Ao controlarmos a temperatura , geralmente através da injeção de vapor no mel 
através de um Borbotor . 

O controle da temperatura tem o conveniente de ajudar na dissolução dos cristais e 
levar o mel a uma temperatura bem próxima da encontrada dentro do tacho a ser 
alimentado pôr ele, evitando choque térmico (resfriamento da massa cozida) , reduzindo o 
tempo de cozimento e economizando vapor. 

 
Controle da diluição do Mel de primeira ou mel rico (1ª) 
O mel de primeira é obtido na centrifugação da massa A , para a obtenção do 

Açúcar final que segue para os secadores. 
O mel  de 1ª (Mel A) ao sair das Turbinas centrífugas cai em uma canaleta onde 

que através de uma bomba centrifuga (bomba de mel de 1ª) é enviado é ao depósito de 
mel de 1ª  bruto. 

Do depósito de mel de 1ª bruto bombeia-se o mel para o tanque de diluição de mel 
onde que o controle do Brix pode ser feito de duas formas: 

• No percurso entre o 1º tanque e o 2º instala-se um misturador estático e antes 
deste injeta-se a água quente para diluição, sendo que na saída do misturado faz-se a 
amostra do Brix a ser medido ou 

• No tanque de diluição injeta-se a água quente e instala-se um agitador afim 
de homogeneizar o material deste tanque fazemos uma amostra para medição do Brix. 

O controle de BRIX do Mel de 1ª baseia-se em retirarmos uma amostra e envia-la a 
uma câmara de medição (coluna Hidrostática) onde efetua-se a medição da densidade 
através de transmissor de nível flangeado e da temperatura através de um Pt100. 

Os sinais de Densidade e de Temperatura do Mel de 1ª são enviados a o  
APARELHO onde executa-se a conversão do valor de Densidade em Brix e compensa-se a 
variação de sua temperatura. 
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A saída do Conversor/Compensador é enviada a um PID onde este valor é 
comparado com o Set-point , ao erro é aplicado as ações corretivas e o resultado é 
encaminhado á válvula de controle de Brix que encontra-se na linha de Água quente de 
modo a fecha-la quando o Brix estiver abaixo do valor estipulado e vice-versa. 

O outro controle necessário consiste em  medirmos a temperatura do mel dentro 
do tanque de mel diluído através de um Pt100 onde o sinal é enviado ao  APARELHO 
executando um PID onde este valor é comparado com o Set-point , ao erro é aplicado as 
ações corretivas e o resultado é encaminhado á válvula de controle de Temperatura que 
encontra-se na linha de vapor adicionado ao Mel de modo a fecha-la quando a 
Temperatura estiver acima do estipulado e vice-versa. 

Nos locais onde utiliza-se misturador estático para o controle de Brix , o controle 
de temperatura é feito adicionando-se vapor no próprio tanque de mel de 1ª (depósito de 
Mel de 1ª). 

 
Controle da diluição do Mel de segunda (2ª) 
O mel de Segunda assim como que o de primeira é obtido na centrifugação da 

massa A , para a obtenção do Açúcar final que segue para os secadores. 
O mel de 2ª (Mel B) ao sair das Turbinas cai em uma canaleta onde que através de 

uma bomba centrifuga (bomba de mel de 2ª) é enviado ao depósito de mel de 2ª ,porem 
antes passa pôr um pequeno tanque onde é feito a diluição deste mel. 

O controle de BRIX do Mel de 2ª baseia-se em retirarmos uma amostra na saída do 
tanque de diluição em envia-la a uma câmara de medição (coluna hidrostática) onde 
efetua-se a medição da densidade através de um transmissor flangeado e da temperatura 
através de um Pt100 . 

Os sinais de Densidade e de Temperatura do Mel de 2ª são enviados a um  
APARELHO onde executa-se a conversão do valor de Densidade em Brix e compensa-se a 
variação de sua temperatura. 

A saída do Conversor/Compensador é enviada a um PID onde este valor é 
comparado com o Set-point , ao erro é aplicado as ações corretivas e o resultado é 
encaminhado á válvula de controle de Brix que encontra-se na linha de água quente de 
modo a fecha-la quando o Brix estiver abaixo do valor estipulado e vice-versa. 

Em alguns casos não se utiliza o tanque de diluição e sim um misturador estático 
instalado na linha de mel de 2ª , após o ponto de inserção de água situado na própria linha. 

O outro controle necessário consiste em medirmos a temperatura do mel dentro 
do tanque de diluição através de um e enviar o sinal ao  APARELHO executando um PID 
onde este valor é comparado com o Set-point , ao erro é aplicado as ações corretivas e o 
resultado é encaminhado á válvula de controle de Temperatura que encontra-se na linha de 
vapor adicionado ao Mel de modo a fecha-la quando a Temperatura estiver acima do 
estipulado e vice-versa. 

Para efeito de uma perfeita condução do cozimento , julgamos necessário a 
instalação de um medidor do nível do Tanque de Mel de 2ª através do transmissor de Nível 
flangeado com extensor, cujo o qual permitirá aos operadores se posicionarem quando que 
de uma falta ou excesso de matéria prima (Mel de 2ª ) tal sinal gera uma indicação ,registro 
e alarme. 
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Nível de Tanques, Cristalizadores e sementeiras 
Para efeito de uma perfeita condução do cozimento , julgamos necessário a 

instalação de medidores do nível nos Tanques de Mel de 1ª e de 2ª através do 
transmissores de Nível  flangeado com extensor e um medidor do nível do Tanque de 
xarope através de um transmissor de Nível flangeado cujo os quais permitirão aos 
operadores se posicionarem quando que de uma falta ou excesso de matéria prima (Mel de 
1ª, 2ª ou xarope ), pois este transmissores geram sinal usados para indicação ,registro, 
alarme e intertravamento.  

Também julgamos necessário a instalação de medidores de nível nos 
cristalizadores e sementeiras para os operadores se posicionarem quando da descarga de 
massa dos TACHOS ou quando da pega de Pé, sendo que o sinal destes transmissores 
geram indicações, registro e alarmes destas variáveis e que podem estar intertravado com 
os sistemas dos cozedores. 
 

Controle das Turbinas contínuas 
A função principal da seção de cozimento é a produção do açúcar, sendo que 

para tal devemos produzir um açúcar da mais alta qualidade e esgotar ao máximo a 
sacarose contida na matéria prima (licor-mãe). 

Porem é sabido que a tecnologia disponível atualmente nos permite um 
esgotamento da sacarose até um determinado ponto. 

Ao chegarmos a este ponto precisamos separar o magma do mel final. 
O magma é enviado a um deposito onde servirá para Pé para os cozimentos 

subsequentes. 
O mel final é enviado à destilaria para a produção de Álcool. 
As turbinas contínuas consistem em um cesto cônico perfurado que gira a alta 

velocidade impulsionado por um motor elétrico onde um fio contínuo fornece uma vazão 
constante de material a ser turbinado. 

O cone giratório é todo perfurado formando uma peneira por onde se faz a 
separação da parte sólida ( magma ) da líquida ( mel final ) ocasionado pela força 
centrípeta. 

A espessura da camada de matéria prima em cima do cone geralmente é muito 
pequena e deve ser controlada de modo a mantermos a separação em seu ponto ótimo. 

A forma encontrada de controlarmos a espessura de matéria prima em cima do 
cone é através da medição da carga, ou seja isto é feito indiretamente medindo-se a 
potência absorvida  pelo motor ( corrente elétrica ) que faz o cone girar. 

De posse do valor da corrente do motor este sinal é convertido em um sinal 
padrão 4 a 20 mA e enviado ao  APARELHO onde executamos o PID e o seu resultado é 
enviado ao eletroposicionador instalado na válvula de admissão de matéria prima na 
turbina contínua. 

 
Controle das Turbinas centrifugas 

Na ITAMARATI as turbinas centrifugas já se encontram automatizadas 
necessitando apenas que façamos a sua integração com o sistema supervisório escolhido, 
sem nos esquecermos de verificar a disponibilidade de DRIVE de comunicação dos PLC’s  
instalados ( preferencialmente OPC ) com o sistema supervisório escolhido. 
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Controle dos Secadores de Açúcar 
 

O açúcar , como todos sabem , deve ter a sua umidade controlada e dentro de alguns 
parâmetros. 

Segundo alguns especialistas essa umidade deve situar-se entre 0,1 e 0,2 % , 
porem outros são muito mais severos quanto aos resultados que devem ser alcançados 
chegando a sugerir algo em torno de 0,05%. 

O importante é sabermos que o fato de diminuirmos a umidade do açúcar 
teremos uma melhor conservação do mesmo, teremos um aumento na sua Polarização e 
Titulação com conseqüente aumento de seu valor comercial. 

A obtenção da umidade desejada é feita controlando-se a temperatura do ar que 
irá entrar em contato com o açúcar dentro do secador. 

Segundo os fabricantes de secadores e alguns autores , o ar deve ser aquecido 
a algo em torno de 90 a 100ºC . 

Geralmente mede-se a temperatura do ar que sai do secador tendo este uma 
temperatura em torno de 70 a 95ºC . 

Vale ressaltar que valores inferiores ao apresentados não farão uma boa 
secagem do açúcar e que valores superiores causam uma secagem muito rápida 
ocasionado a formação de germes de cristais no interior da camada de xarope do cristal e 
o amarelamento do açúcar. 

O controle baseia-se em controlar a umidade do açúcar que sai do secador , e 
como ainda hoje a medição de tal umidade é um tanto quanto difícil e dispendiosa o 
controle é feito de forma indireta, ou seja, através de outra variável. 

O método mais impregado e aqui sugerido , consiste em medirmos a pressão do 
vapor na entrada do radiador através transmissor de pressão manométrico e enviarmos 
este sinal ao  APARELHO que pôr sua vez é conectado a um bloco PID que compara o 
valor medido com Set Point (pressão) , ao sinal de erro é calculado o valor de correção que 
pôr sua vez é enviado á válvula de controle que corrige a quantidade de vapor a ser 
enviada ao radiador (trocador de calor) de ar. Isto fará com que a temperatura de 
aquecimento seja constante. 

 Medimos a temperatura do ar na saída do secador através de um Pt100  e 
enviarmos este sinal ao  APARELHO que pôr sua vez é conectado a um bloco PID que 
compara o valor medido com Set Point(temperatura) , ao sinal de erro é calculado o valor 
de correção que pôr sua vez é enviado ao atuador de damper de ar do ventilador que 
corrige a quantidade de ar a ser enviado ao secador. 

Alguns fabricantes de secador sugerem o controle do ar antes dele trocar calor 
com o açúcar porem aconselhamos após a troca devido ao fato de as variações na 
quantidade de açúcar a ser secada se refletir na temperatura do Ar na saída do secador 
com conseqüente correção pôr parte da malha de controle. 

Sugerimos a instalação de um transmissor de Pt100 para medir a temperatura 
do ar antes do secador com o intuito de termos o delta T do ar que entra e sai do sistema.   
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Abaixo mostramos um exemplo de aplicação com o APARELHO 
Para todos comandos elétricos no painel de controle, temos duas saídas digitais 

e uma entrada digital no APARELHO . 
A saída digital 01 (pulsante ) é para ligar o motor correspondente ao comando. 
A saída digital 02  (pulsante) é para desligar o motor correspondente ao 

comando. 
A entrada digital 01 é para fornecer a condição do STATUS do motor 

correspondente ao comando. 
Caso optemos pela mesclagem PCD / APARELHO, no painel de controle terá 

uma chave para selecionar o modo de operação, ou seja pelo painel elétrico (PCD) ou  pelo 
APARELHO. 

Pelo painel elétrico serão usados botões para acionar os comandos dos 
motores. 

Pelo sistema (APARELHO) os comandos serão acionados por ícones na tela do 
sistema onde que através do mouse acionamos os Botões de Ligar e de Desligar o motor 
vis APARELHO. 

Todos motores elétricos terão  indicação do STATUS (LIGADO/DESLIGADO),  
localizados no sinóptico do painel e também na tela do sistema supervisório. 

Teremos uma seqüência lógica para ligar e desligar os comandos elétricos que 
farão parte do intertravamento dos motores, conforme opção desejada do cliente. 
 
 
SISTEMA DE SUSPERVISÃO (SCADA) – (Comprado opcionalmente pelo Cliente) 

Como estamos tratando de APARELHO onde os instrumentos de controle são 
Microprocessados e dotados de portas de comunicação com o meio externo, existe a 
possibilidade (a critério do Cliente) de termos conectado a esta porta um Micro computador 
dotado um Software de supervisão. 

O Software de supervisão nos permite os seguintes recursos: 
• Interface gráfica amigável com o operador 
• Sinópticos de visualização do processo 
• Telas gráficas 
• Telas de Histórico das variáveis 
• Frontal dos controladores 
• Estações automático/manual 
• Resumo de alarme 
• Sintonia dos PID’s 
• Disponibiliza ao pessoal do CPD do Cliente dados do processo via Drive DDE 

para geração de relatórios e ou cálculo. 
 

 
 



APARELHO PARA
CONTROLE DE FÁBRICA DE AÇÚCAR

MODELO: FBRC-RT-1000



SISTEMA DE CONT ROLE
AUT OM ÁT ICO

F ÁBRICA DE AÇUCAR
RUN TIME



2
20

V.  I  380V.

SA1
M -501

EA3
M -401-R

EA2
M -401-RM -401-R

EA1SD7
M -121

SD6
M -121M -121

SD5SD4
M -120M -120

SD3
M -120
SD2SD1

M -120M -013
ED2ED1

M -013PS-AC-0 CPU700 E3 ENET700

M -121
SD8

M -501
SA5EA5

M -401-R
SA4
M -501

ED3
M -013M -121

SD10
M -120
SD9SA3

M -501M -501
SA2

PS-AC-R M -401-R
EA4

M -501
SA6

















































ENET700CPU700 E3PS-AC-0

SA6
M-501

M-013
ED1 ED2

M-013 M-120
SD1 SD2

M-120
SD3
M-120 M-120

SD4 SD5
M-121 M-121

SD6
M-121
SD7 EA1

M-401-R M-401-R
EA2

M-401-R
EA3

M-501
SA1

EA4
M-401-RPS-AC-R

SA2
M-501 M-501

SA3 SD9
M-120

SD10
M-121 M-013

ED3
M-501
SA4

M-401-R
EA5 SA5

M-501

RACK - 0 RACK - 1 RACK - 2 RACK - 3

RACK - 4 RACK - 5 RACK - 6

SUPERVISÓRIO
SISTEMA

HUB

SD8
M-121

(OPCIONAL)

E
TH

E
R

N
ET






	DescritivoFabricaDeAçúcar
	Aparelho Fábrica de Açúcar Revisado

