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RESUMO
O setor sucroenergético ocupa posição de destaque na economia brasileira
há mais de 100 anos, porém, nos últimos 15 anos, vem passando por uma forte
transformação do ponto de vista de gestão e organização. Fusões e aquisições de
empresas tradicionais, mas com gestão familiar, transformaram os antigos engenhos
de cana-de-açúcar em fábricas de alimentos, biocombustíveis e energia elétrica.
Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa é realizar um estudo comparativo entre
duas soluções de instrumentação chão de fábrica aplicadas a uma Unidade Modelo.
A metodologia aplicada baseia-se no levantamento detalhado das necessidades e
requisitos de instalação das instrumentações Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart, com
ênfase na sua aplicação nos processos de fabricação de etanol e energia. O
resultado é gerar critérios para escolha da melhor solução tecnológica e econômica
de instrumentação chão de fábrica a ser aplicada ao processo de fabricação de
etanol e energia, levando em consideração os requisitos técnicos de inteligência
embarcada, diagnósticos, topologias de rede e custos de instalação. Formula-se,
assim, um caminho para evoluções contínuas em um processo aparentemente
estagnado e abrem-se perspectivas para estudos em áreas similares, com aplicação
de um método consistente, que pode evoluir para ganhos maiores no futuro com o
aprendizado na aplicação dessas técnicas e de outras opções de redes industriais
de instrumentação.
Palavras-chave: Instrumentação chão de fábrica; Unidade Modelo; Setor
Sucroenergético; Instrumentação Profibus PA; Instrumentação 4 a 20 mA+Hart;
Greenfield; EVTE; Payback; Comparativo tecnológico; Variáveis de processo;
Elemento final de controle.

ABSTRACT
Comparative study of digital instrumentation application Profibus PA or analog
4 to 20 mA+Hart in industries of sugar, ethanol and bioenergy
Sugarcane industry has been a highlight in the Brazilian economy for at least
100 years. Nevertheless, the last 15 years have shown a strong change in the
methods of management and work organization. These changes have transformed
the traditional companies in large enterprises able to produce food, biofuels or to
generate electric power. One of the most important factors in this new scenario is
plant automation. This work aims to perform a comparative study between the two
most modern off-the-shelf technologies to automatize a large sugarcane plant model.
The approach is based on the detailed demands and requirements for a Profibus PA
or a 4 to 20 mA+Hart instrument system installation for producing ethanol or electric
power. The result is the generation of good figures to support the best decision for
one or other technology.
Keywords: Instrumentation floor factory; Model Unit; Sugar-Energy Sector;
Instrumentation Profibus PA; Instrumentation 4 to 20 mA+Hart; Greenfield; EVTE;
Payback; Technological comparative; Process variables; Final control element.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações Gerais

Houve nas últimas décadas uma revolução tecnológica que mudou os
padrões sociais e de comportamento de grande parte da população mundial. Foram
produzidos novos equipamentos e sistemas de automação cada vez mais
competitivos em diversas áreas técnicas, tais como: computação; tecnologia da
informação; televisores; automóveis; eletrodomésticos; equipamentos hospitalares;
maquinários industriais; equipamentos de transporte; sistemas de instrumentação
chão de fábrica; entre outros. Diversas áreas do conhecimento se beneficiaram dos
produtos e subprodutos advindos dessa evolução tecnológica, sobretudo dos
conhecimentos adquiridos. Esse avanço foi possível em grande parte graças aos
novos projetos e à gestão de projetos que aperfeiçoaram os processos de fabricação
de equipamentos e o controle de processos industriais.
Para Vieira (2002), a velocidade de mudanças é cada vez maior. Isso ocorre
nos mais variados aspectos que envolvem a vida humana, tais como cultural,
político, econômico, social, entre outros e comumente associamos as mudanças
significativas aos resultados de projetos.
Como consequência, gerenciar e executar projetos nesta era de grandes
mudanças é um dos grandes desafios do executivo dos tempos modernos,
principalmente na avaliação de qual a melhor solução tecnológica a ser utilizada em
um sistema de instrumentação chão de fábrica (KERZNER, 2006).
Existe uma preocupação das empresas em buscar inovação e se manterem
competitivas no mercado. Cada empresa tem suas características únicas na forma
de trabalhar e conduzir seus processos. O projeto de melhorias de processos vem
ao encontro deste ambiente corporativo, pois o projeto de alguma forma não foi
realizado antes, trabalha com variáveis e possui restrição de custos, recursos e
tempo, com início e fim bem determinados para acontecer. Durante muito tempo as
empresas realizaram o gerenciamento da rotina de trabalho para aumentar a
eficiência nos seus processos. Atualmente, especialmente as grandes empresas
multinacionais, buscam a gestão de projetos para obter melhorias contínuas e
inovações em seus processos internos como forma de ter maior eficácia em seus
produtos, resultados e gerenciamento de seus ativos.
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Há mais de 100 anos algumas empresas às quais este estudo de caso se
aplica, realizam processos de instalação de sistemas de automação chão de fábrica,
mas os ganhos obtidos, mesmo com o avanço das tecnologias e as melhorias de
processos ao longo dos anos, são pequenos ou de pouca relevância.
Nesse contexto, há lacunas no processo de instalação desses sistemas de
automação que podem ser preenchidas com melhoria nos processos, redução de
tempo de montagem de um equipamento, melhorias na qualidade final percebida
pelo cliente interno, redução de custos e maior produtividade, que geram valores
que permitem a uma empresa continuar competitiva e sobreviver num mercado cada
vez mais acirrado.
Uma técnica amplamente difundida na atualidade é a comparação entre os
sistemas de automação utilizados no mercado, especificamente para este estudo de
caso, as instrumentações: Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart.
A empresa da instalação estudada é uma Unidade Modelo, localizada no
Estado de Goiás, na Região Centro-Oeste do Brasil que produz Etanol e Energia
Elétrica a partir do processamento de cana-de-açúcar, tendo como características as
seguintes capacidades:

- Moagem de cana/safra: 3,8 Milhões de Toneladas de Cana;
- Produção de Etanol/safra: 340 Milhões de litros;
- Produção de Energia/safra: 386 Mil MWh;
- Aproximadamente 980 integrantes na indústria agrícola.

1.2

Objetivo da pesquisa

O presente trabalho teve por objetivo facilitar a escolha da melhor tecnologia
para instrumentação industrial, aplicada a processos produtivos do setor
sucroenergético, através de um estudo comparativo técnico e econômico entre duas
Redes de Instrumentação Industrial.
O propósito foi realizar um estudo de caso de uma planta piloto de produção
de Etanol e Energia, utilizando de técnicas de levantamento de dados das soluções
analisadas, custos envolvidos e particularidades de instalação.
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Não faz parte deste trabalho detalhamentos ou estudos completos sobre
Gestão de Projetos, áreas de gerenciamento de projetos e outras tecnologias como
Fieldbus Foundation.
A expectativa é facilitar o processo de tomada de decisão na escolha de uma
solução de instrumentação industrial, que por consequência afeta a produtividade, a
qualidade, os prazos de instalação, e os custos de instalação e manutenção de uma
planta sucroenergética, a partir de uma Planta Piloto, tendo como premissas
básicas:

-

Comparar

as

vantagens

tecnológicas

do

uso

das

soluções

de

instrumentação de campo: Profibus PA x 4 a 20 mA+Hart, aplicadas às etapas do
processo de produção de etanol e energia, mostrando os impactos entre as
tecnologias analisadas nos setores;
- Avaliar o custo de instalação das instrumentações de campo: Profibus PA x
4 a 20 mA+Hart, gerando um documento para tomada de decisão, por processos,
para ampliação faseada em uma unidade produtora em operação, ou implantação
de uma nova Unidade através de um projeto Greenfield.

Projetos Greenfield, segundo Tomich (2014) da Sunbelt Business Brokers,
são aqueles em que a companhia ingressa em um mercado novo ou aparece com
uma ideia inovadora, para a qual não existe uma estrutura física prévia. Nessas
situações, os investidores e empreendedor injetam recursos variados para construir
a estrutura necessária para que as operações da atividade aconteçam, sem usar
quaisquer marcas, instalações ou estruturas já existentes no mercado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

História do cultivo de cana-de-açúcar

Para Cunha (2015), a origem do cultivo da cana-de-açúcar se deu na Nova
Guiné há cerca de 8 mil anos. No Brasil as primeiras mudas de cana chegaram em
1532, por iniciativa de Martim Afonso de Sousa, mas só mesmo no começo dos
anos 30, durante o Governo de Getúlio Vargas, responsável pela criação do IAA
(Instituto do Açúcar e Álcool), é que a indústria sucroenergética se firmou como
estratégica para o governo. Já em 1931 o governo estabeleceu a adição de 5% de
álcool anidro à gasolina. Diante da alta dos preços do Petróleo em 1970, decorrente
do embargo dos países da OPEP (Organização dos Produtores de Petróleo) aos
Estados Unidos, o governo brasileiro deu início e lançou em 1975 o Proálcool
(Programa Nacional do Álcool) que passou a adicionar à gasolina valores entre 10 e
20%. Com o fim do Proálcool a partir de 1980, o governo manteve o acréscimo de
etanol variando entre 20 e 25% e hoje essa mistura já se encontra em 27,5%.
Desde então, a agroindústria sucroenergética tem passado por uma grande
evolução tecnológica, a ponto de, em 2012, uma aeronave da Companhia Aérea
Azul abastecida com 50% de bioquerosene proveniente da cana em seu tanque,
fazer seu primeiro voo. E, em 2014, tem-se o final da consolidação da tecnologia
sucroenergética no extremamente exigente mercado da aviação, com a certificação
do querosene canavieiro pela ASTM (American Society for Testing and Materials),
órgão norte-americano de normatização que desenvolve e publica normas técnicas
para uma ampla gama de materiais, produtos, sistemas e serviços, para uso em
voos comerciais no exterior com 10% desta adição (CUNHA, 2015).
Neste cenário, a agricultura de precisão e as tecnologias de automação
industrial têm sido fundamentais para a evolução da agroindústria canavieira e têm
introduzido o conhecimento tecnológico e científico no universo do Plantio, Colheita
e Processamento da Cana-de-Açúcar.
Um exemplo dessa evolução nos canaviais é a evolução agrícola, dividida em
3 distintas fases, conforme descrito a seguir:

1ª Fase: Origem do Cultivo e Processamento da Cana-de-açúcar:
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Souza (2012), Candido (2011) e Morais (2011) demonstram as operações
manuais ou por tração animal utilizadas no início do processamento da cana-deaçúcar, onde predominavam os seguintes aspectos: pouca tecnologia, produção
caseira, produção de rapadura e aguardente, e utilização de cana inteira.
Figura 1 – Colheita manual feita pelos escravos

Fonte: Sousa (2012)
Figura 2 – Moagem da cana artesanal, escravos trabalhando em uma
pequena moenda de cana (Debret)

Fonte: Candido (2011)
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Figura 3 – Transporte de cana com carro de boi e moagem por tração animal

Fonte: Morais (2011)

2ª Fase: Incremento de mecanização no Cultivo, Colheita e Processamento
da Cana:
Bortoloti (2014), Rossetto (2006), Sobreira (2007) e CNPEM (2015)
demonstram as operações manuais de corte, plantio manual, queima de cana antes
do corte, transporte de cana inteira, implantação de pequenos avanços tecnológicos,
produção em escala de açúcar e etanol, e utilização de cana inteira.
Fotografia 1 – Queima da cana para retirada da palha

Fonte: Bortoloti (2014)
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Fotografia 2 – Corte manual da cana

Fonte: Rossetto (2006)
Fotografia 3 – Plantio manual feito por trabalhadores rurais

Fonte: Sobreira (2007)
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Fotografia 4 – Descarregamento de cana por trabalhadores rurais para plantio manual

Fonte: Sobreira (2007)
Fotografia 5 – Carregamento de cana inteira

Fonte: Revista Pirelli (2007)
Fotografia 6 – Transporte de cana inteira

Fonte: Revista Pirelli (2007)

3ª Fase: Implantação de tecnologias e informatização do Cultivo, Colheita
e Processamento da Cana:
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CNPEM (2015) e Deere (2015) demonstram as operações automatizadas,
agricultura de precisão, implantação de tecnologias como plantio e colheita por GPS,
Georreferenciamento, produção em escala de açúcar, etanol e bioenergia, e
utilização de cana picada.
Para Guimarães (2003) a mecanização na colheita de cana-de-açúcar já
atinge 84,8% da produção total brasileira.
Fotografia 7 – Cabine de operação de colhedora de cana

Fonte: Deere (2015)
Fotografia 8 – Computador de bordo da colhedora

Fonte: Deere (2015)
Fotografia 9 – Colheita de precisão, automatizada com utilização de GPS

Fonte: CNPEM (2015)
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Fotografias 10 e 11 – Plantio automatizado, utilização de coordenadas por
GPS

Fonte: Deere (2015)
Fotografias 12 e 13 – Carregamento e Transporte de cana

Fonte: Sindicato Rural de Maringá (2013)

Apesar de toda essa evolução, o Setor vive um momento de apreensão em
relação ao cenário político-econômico do Brasil e aos Estoques Mundiais de Açúcar.
Segundo a Brasil Agro (2014), a diretora-presidente da Única (União das Indústrias
de Cana-de-açúcar) Sra. Elizabeth Faria, em uma palestra realizada em 22/05/2014,
na Associação Comercial de São Paulo, relatou que até o final de 2014 poderíamos
ter 58 unidades produtoras fechadas, de um total de aproximadamente 430 unidades
em operação no Brasil, fato este confirmado ao longo de 2014, conforme noticiado
pela Folha de São Paulo, no dia 10/03/2015, com o título: “Setor Sucroenergético
deve chegar a 60 usinas fechadas no país neste ano” (FOLHA DE SÃO PAULO,
2015).
Mesmo sendo um setor estratégico para a economia brasileira, faltam
políticas públicas bem definidas para garantir a estabilidade da:

- Produção de Açúcar, produto consumido internamente e amplamente
exportado;
- Produção de Etanol, combustível estratégico adicionado à gasolina,
comercializado diretamente e com benefícios ecológicos de emissão de gases;
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- Bioenergia, energia elétrica renovável proveniente da queima de bagaço de
cana para Geração de Energia.

Apesar das dificuldades relatadas acima, explorando o potencial desse
segmento da indústria, tem-se o seguinte cenário econômico e de escala de
produção:
Produção de Etanol: Segundo Calmon (2013), fonte de energia básica para os
carros flex, o Etanol é o combustível de 92% dos carros produzidos e
comercializados no Brasil em 2012, “chegando a 96,6% dos veículos produzidos até
dezembro de 2014. O volume de emplacamentos no ano de 2014 com base nas
informações da Anfavea/Detran foi de quase 3 milhões de unidades” (ANFAVEA,
2014), conforme tabelas 1 e 2:

Tabela 1 – Licenciamento total de automóveis e comerciais leves por combustível
Unidades

2014
Total Ano

Gasolina
Elétrico
Flex Fuel
Diesel

184.841
855
2.940.508
207.275

Fonte: Renavam (2015)
Tabela 2 – Licenciamento total de automóveis e comerciais leves por combustível:
Participação %
Porcentagem

2014
Total Ano

Gasolina

5,5

Elétrico

0,0

Flex Fuel

88,2

Diesel
Fonte: Renavam (2015)

6,2

O valor do Etanol tem sofrido com as interferências governamentais e
disponibilidades de estoque nos últimos anos, porém os aspectos ambientais de seu
consumo, como a bandeira de ser um combustível renovável e que polui menos
juntamente com ações publicitárias como o “Etanol Combustível Completão” que

26

circulou nas mídias de rádio e TV do Brasil no final de 2014, idealizado pela Única,
União da Indústria de Cana e Açúcar que representa a classe dos produtores de
Etanol, Açúcar e Bioenergia no Brasil, têm incentivado o uso desse combustível. O
gráfico 1 mostra a evolução dos preços ao longo das duas últimas safras:
Gráfico 1 – Evolução do Preço do Etanol – Indicador do Cepea/Esalq 2014 e 2015

Fonte: Cepea/Esalq (Agosto 2015)

Bioenergia: Geração de Energia Elétrica limpa e renovável. Segundo a
ANEEL (2013), 8,86% de toda a energia gerada no Brasil são provenientes de
Biomassa (entre essas biomassas, destaca-se a queima do bagaço de cana para
geração de energia). As figuras 4 e 5 ilustram uma evolução da Matriz Energética
Brasileira e do Avanço da Biomassa, com as visões de Setembro de 2013 e Agosto
de 2015.
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Figura 4 – Matriz de Energia Elétrica – Brasil, setembro de 2013

8,20 % Biomassa

Fonte: BIG – ANEEL (Setembro 2013)
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Figura 5 – Matriz de Energia Elétrica – Brasil, agosto de 2015

8,86 % Biomassa

Fonte: BIG – ANEEL (Agosto 2015)
Observação: Energia solar não aparece no gráfico devido à baixa representatividade.

Produção de Açúcar: As commodities produzidas por esse segmento –
Açúcar, Etanol e Energia Elétrica – têm seus preços regulamentados por
interferências dos governos e do mercado internacional. Nesse cenário o açúcar
produzido pelas Usinas tem vivido um momento de instabilidade, mesmo com
projeções de crescimento de consumo, como informado pela Agência Reuters na
página UOL Economia (2015): “Estoques altos derrubarão preços do açúcar apesar
de cenário de déficit, diz OAI (Organização Internacional do Açúcar)”.
Outra observação importante sobre a variação do preço do açúcar e da sua
dependência de fatores internacionais é o comparativo feito pelo CEPEA da variação
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do preço nas últimas 4 safras mostrando uma dependência das projeções
internacionais para composição do preço brasileiro, conforme gráfico a seguir:
Gráfico 2 – Evolução do Preço do Açúcar – Indicador do Cepea/Esalq

Fonte: Cepea/Esalq (Agosto 2015)

Todos esses aspectos de globalização geram grandes desafios para os
empresários deste setor da economia e o principal fato que irá reverter esse quadro
é o Brasil se tornar uma verdadeira potência da Agroindústria Mundial, deixando de
ser apenas um produtor de commodities e tornando-se gerador de novas fronteiras
e formador de opinião e regras. Nesse cenário a Automação Agroindustrial é um
caminho para a melhoria dos resultados e da competitividade. O exemplo dessa
mudança de cenário vem através da seguinte citação do professor Neves da FEAUSP:

O potencial exportador de um país é cada vez mais atrelado a duas
dimensões fundamentais. Primeiro, a capacidade do Estado de
prover sinais claros que aumentem a sua reputação e facilitem as
transações internacionais. Exemplos: uma moeda estável,
organizações de garantia de qualidade e sanidade e padrões
adequados. Segundo, a capacidade do setor privado de rever o
modelo tradicional, no qual os fabricantes produzem e depois
vendem o seu produto, para um modelo no qual as organizações não
mais vendem o produto, mas, sim, se inserem em redes, dentro das
quais o produto está vendido antes de ser produzido. (NEVES,
2005).
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Com esse cenário de desafios mundiais de performance e competitividade,
essas empresas buscam cada dia mais melhorar a eficiência de seus processos,
sua produtividade e aumentar sua capacidade de produção utilizando as melhores
soluções tecnológicas disponíveis, com o menor custo possível de implantação.
Nesse ponto, os Sistemas de Automação têm recebido grande atenção e a
dúvida sobre qual a melhor solução tecnológica com o menor custo de implantação
tem sido debatida por vários fabricantes de sistemas de automação e corpos
técnicos dos grandes grupos que atuam nesse setor.
A fixação da importância da automação para os processos é destacada no
trabalho realizado por Rebelato, Madaleno e Rodrigues (2014), onde os sistemas de
controle automático na indústria operam em concomitância (on-line) com a produção
e são utilizados para coordenar, monitorar, alterar e registrar as condições de
máquinas,

produtos

e

processos.

Três

requisitos

devem

ser

atendidos

simultaneamente: minimização da intervenção humana; manutenção de condições
de segurança operacional e garantia de resposta em tempo real.
Aproveitando essa oportunidade de otimizar custos aliada à evolução
tecnológica dos sistemas de automação, encontram-se no mercado algumas opções
de sistemas de automação.
Tendo como base esse momento do setor, no qual se tem poucos recursos
econômicos e a necessidade de expansão da capacidade de moagem de cana,
produção de açúcar, etanol e energia elétrica, este trabalho visa apresentar a melhor
solução técnica e econômica, utilizando-se de um comparativo técnico das
características, aplicabilidades, índices de diagnósticos e vantagens tecnológicas do
uso da instrumentação Profibus PA ou 4 a 20 mA+Hart, bem como a avaliação
econômica, com base nos custos de instalação, treinamento e dos instrumentos de
medição e controle utilizados no processo (Transmissores de nível, pressão,
temperatura, pH, condutividade, densidade, entre outras grandezas elétricas) que
estão presentes em algumas unidades.
Muitas vezes a escolha da solução a ser utilizada, Profibus PA ou 4 a 20
mA+Hart ocorre em função do expertise dos integradores de sistemas de automação
que atuam no mercado sucroenergético em vez de uma avaliação da melhor solução
tecnológica com o menor custo de implantação.
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Este estudo de caso terá como base para coleta de informações e
levantamento da quantidade de instrumentos que compõem esta planta, uma
Unidade sucroenergética com capacidade de processar 3,8 milhões de toneladas de
cana/safra, produção de 340 milhões de litros de etanol/safra e 386 mil MWh/safra,
onde é avaliado o uso dos dois sistemas de automação: Instrumentação Digital
Profibus PA e Instrumentação Analógica 4 a 20 mA+Hart.
É importante destacar que para o sucesso da implementação de um projeto
de automação é fundamental que o mesmo esteja alicerçado em um PDAI – Plano
Diretor de Automação Industrial, que conforme explicado por Coghi (2013) em sua
tese de doutorado, consiste em um conjunto de conhecimentos e boas práticas para
dar diretrizes a investimentos de automação e sistemas de gestão para as
organizações industriais químicas e de outros segmentos industriais.
O PDAI é a base para definição de tecnologia da automação na operação dos
processos de produção, os detalhes da sua integração com a tecnologia de
informática, uma proposta para dividir a massa de informações da organização
industrial em domínios, a colaboração pela troca dessas informações entre
fornecedores

de

matéria-prima,

processadores

e

clientes,

a

gestão

do

conhecimento, a certificação das informações através da reconciliação de dados, a
gestão da performance da organização industrial, os objetivos do planejamento
estratégico, as tomadas de decisões gerenciais em tempo real e por fim, o conjunto
de conhecimentos e boas práticas para a sinergia dos investimentos em automação
e informática rumo à excelência operacional (COGHI, 2013).

2.2 Sistemas de Automação

As indústrias passam por transformações constantes visando se tornarem
mais competitivas. Dessa forma há a necessidade de modernização de seus
parques industriais em busca de atribuir competitividade a seus produtos por meio
do aumento da qualidade, redução de custos e preços mais acessíveis. Para
atender a essas premissas a aplicação da automação é indispensável, já que com
ela é possível produzir com maior qualidade e flexibilidade, menor custo de trabalho,
menor perda de materiais, maior controle das informações relativas ao processo e
melhor planejamento e controle da produção (ROSARIO, 2009).
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A automação nasceu nas empresas de manufatura de processos contínuos, a
fim de que elas pudessem se adequar rapidamente às necessidades do consumidor
e assim manterem-se competitivas em um mercado cada vez mais exigente
(ROSARIO, 2009).
Atualmente, os sistemas de automação são considerados sistemas que
substituem o trabalho humano baseado na fusão de 4 sistemas: computadores,
mecânica, eletrônica e sistemas de controle. Visando soluções rápidas e
econômicas para alcançar os objetivos das indústrias (MORAES, 2001).
Figura 4 – Ferramentas que compõem um Sistema de Automação

Fonte: Rosario (2009)

Compõe-se de sistemas interligados por redes de computadores, conectados
com sistemas supervisórios e interface homem-máquina (IHM) que contribuem na
operação e análise de problemas da planta (MORAES, 2001).
É construída através da integração de conhecimentos substituindo a
observação, os esforços e as decisões humanas por dispositivos e softwares
concebidos por meio de especificações funcionais e tecnológicas com uso de
metodologias (ROSARIO, 2009).
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3 OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO EM UMA USINA DE ETANOL E BIOENERGIA

Nesta seção será descrito um resumo simplificado do que envolve a
instalação e montagem de um sistema de automação em uma Unidade
Sucroenergética.
Para tanto utilizaremos um layout padrão de uma planta industrial de
produção de etanol e energia, que será o estudo de caso para o desenvolvimento
deste trabalho conforme a figura 6.
Este projeto contém todos os equipamentos que compõem esta planta, e ela
é a fonte de todas as informações referentes às distâncias físicas, tais como:
quantidades

de

cabos,

software

detalhadamente, na Tabela 3.

e

hardware,

que

serão

apresentados,
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Figura 7 – Layout da planta de produção de Etanol e Energia – estudo de caso

Destilaria,
Armazenamento e
Expedição

Geração
de Vapor
e Energia

Tratamento de Caldo
e Fermentação

Recepção, Preparo e
Moagem da Cana

Fonte: Odebrecht Agroindustrial (2014)
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Para facilitar o entendimento e a visualização das etapas do processo,
seguem as fotografias 14, 15, 16 e 17 de uma planta modelo similar ao projeto:
Fotografia 14 – Recepção, Preparo e Moagem de Cana

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
Fotografia 15 – Geração de Vapor e Energia

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
Fotografia 16 – Tratamento de Caldo e Fermentação

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
Fotografia 17 – Destilaria, Armazenagem e Expedição

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
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4

METODOLOGIA

4.1 Abordagem metodológica

Batista (2008) define a obra de Robert Yin (2001), publicada originalmente em
1994, como um marco referencial para aplicação do Estudo de Caso e como
estratégia para condução de pesquisa em todas as áreas do conhecimento.
Yin (2015) afirma que o estudo de caso pode ser definido como uma
investigação empírica que analisa o fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não podem ser claramente definidos ou quando se enfrenta uma situação
única, na qual há muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados.
Segundo Yin (2015) é possível classificar os tipos de estudos de caso de
acordo com o objetivo final, quanto ao conteúdo e em relação ao número de casos.
No objetivo final ou quanto ao conteúdo os estudos de caso podem ser classificados
em exploratórios, descritivos ou explanatórios. A pesquisa exploratória trata
problemas pouco conhecidos, visa definir de maneira mais clara o problema,
descrevendo comportamentos e objetivando contribuir para pesquisas futuras. A
pesquisa do tipo descritiva descreve o fenômeno em seu ambiente, com o objetivo
de diferenciá-lo de outros. Na pesquisa explanatória o objetivo é explicar relações de
causa e efeito entre dois ou mais fenômenos. Para o número de casos, o mesmo
autor informa a existência de caso único ou de casos múltiplos. No estudo de caso
único, um único objeto de estudo satisfaz as condições da pesquisa, seja por ocorrer
de forma isolada, ou por ser típico e representar uma situação comum. Os estudos
de casos múltiplos são usualmente utilizados quando se deseja comparar
características contrastantes entre os casos.
Nesse contexto, o projeto de pesquisa proposto foi classificado como sendo
de caráter explanatório, pois foram analisadas criticamente as etapas de instalação
de um sistema de automação em Rede Digital frente a um comparativo a um sistema
analógico/digital e aplicado um projeto de melhoria nesse procedimento. O caso
estudado é do tipo único, por ser um projeto piloto de instalação de um sistema de
automação em uma Unidade Sucroenergética Piloto.
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Voss, Tsikriktsi e Frohlich (2002) apresentam como vantagem para a
utilização do estudo de caso único a oportunidade de se aprofundar na pesquisa
realizada. Porém, apresentam como limitações a impossibilidade de generalização
dos resultados, modelos e teorias desenvolvidos a partir desse estudo.
As questões que esta pesquisa aborda são: como aumentar a produtividade e
qualidade, ou seja, reduzir tempo e custo de instalação. De forma mais genérica foi
utilizado o gerenciamento, como área da administração para planejar, coordenar e
controlar as ações que foram executadas. Para validação da pesquisa através de
comparação tecnológica, foi realizada a descrição detalhada da instalação de um
sistema digital e de um sistema analógico, observando os impactos e variações de
cada uma das tecnologias analisadas. Também foram analisados exemplos de
experimentos em campo, em unidades que já possuem as tecnologias avaliadas.
Os métodos utilizados para melhorar a produtividade e a qualidade foram:
1)

Comparação dos requisitos e materiais de instalação;

2)

Tecnologia embarcada nos sistemas analisados;

3)

Tempo de instalação.

A motivação desta pesquisa está em estabelecer do ponto de vista técnico e
comercial, a melhor solução de automação a ser utilizada em um processo de
produção de etanol e energia.
A estrutura deste trabalho está baseada na aplicação das técnicas de
gerenciamento de plantas industriais e instrumentos de medição e controle aplicados
a um sistema de automação em uma planta modelo do setor sucroenergético,
utilizando os seguintes elementos de controle, instrumentação e supervisão:
O elemento de controle é o SDCD, atualmente conhecido como DCS. Nesta
planta foi utilizado um Sistema da Yokogawa, modelo Centum VP, com os cartões
de entradas, saídas e redes da família Centum VP 4. O Sistema Digital de Controle
Distribuído (SDCD do inglês DCS – Distributed Control System) é um sistema de
controle industrial microprocessado, criado inicialmente para efetuar especificamente
o controle das variáveis analógicas, e que foi expandido em suas aplicações até
abranger praticamente todas as aplicações de controle usuais, incluindo-se as
variáveis discretas, o controle batelada, muito utilizado no processo sucroenergético,
o controle estatístico de processo e outras funcionalidades de controle, tais como:
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blocos de controle, emissão de relatórios, monitoração de diagnósticos, entre outros
(BEGA, DELMÉE, COHN, BULGARELLI, KOCH e FINKEL, 2003).
Conforme apresentado por Cornetti e Rosado (2014), para a construção de
um projeto utilizando-se o SDCD o usuário deve seguir os seguintes passos:
• Introduzir os Tags (identificação dos sistemas por letras e/ou números) de
seus instrumentos no sistema;
• Definir os endereços de entrada e saída dos instrumentos;
• Definir os algoritmos que deverão ser utilizados para cada malha;
• Definir os parâmetros relativos aos ganhos proporcional, integral e
derivativo;
• Definir níveis de alarme ou ações de controle.

É importante registrar que todas as funcionalidades descritas nesta aplicação
desenvolvida com SDCD, também poderiam ser desenvolvidas em CLP’s
(Controladores Lógicos Programáveis), sem perda de desempenho ou vantagens
tecnológicas das malhas de controle e leitura/diagnóstico das informações de
campo. Hoje os CLP’s possuem uma vasta gama de cartões de rede Profibus e de
instrumentação convencional 4 a 20 mA, capaz de executar lógicas de controle com
precisão e qualidade. Na Tabela 3, têm-se os equipamentos que compõem o layout
da Figura 6:
Tabela 3 – Relação de equipamentos da planta piloto
Setor:

Equipamentos/Unidades (peças):

Recepção e Preparo de 2 pçs – Hilo de tombamento de cana;
Cana
2 pçs – Mesa alimentadora de cana;
1 pç – Esteira metálica de transporte de cana;
1 pç – Picador de cana;
1 pç – Desfibrador de cana;
1 pç – Eletroímã;
1 pç – Esteira de cana desfibrada.
Extração
de 1 pç – Moenda, com 5 conjuntos de rolos para extração de
caldo/Moagem de cana
caldo e secagem do bagaço de cana, com capacidade de
processamento
de
750
Toneladas
de
cana/hora,
aproximadamente 18.000 Toneladas de cana/dia.
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Continuação – Tabela 3 – Relação de equipamentos da planta piloto
Setor:

Equipamentos/Unidades (peças):

Geração de Vapor

2 pçs – Caldeiras Monodrum com capacidade de 200
Toneladas de vapor/h, total geral 400 Tvapor/hora;
1 pç – ETA, estação de tratamento de água para consumo
próprio, a ser utilizada na produção de vapor e processo;
1 pç – ETALG – estação de tratamento de águas de fuligem.

Geração de Energia

2 pçs – Turbogeradores de 42,5 MVA – 38 MWh em 13800 V,
capacidade total de 76 MWh.

Tratamento de caldo

2 pçs – Conjunto de evaporadores;
4 pçs – Conjunto de trocadores de calor;
2 pçs – Filtros rotativos;
2 pçs – Filtros prensa;
2 pçs – Tanques de Caldo misto e dosado;
2 pçs – Decantadores de caldo.

Fermentação

6 pçs – Conjuntos de Dornas de Fermentação;
3 pçs – Pré-fermentadores;
1 pç – Dorna Volante;
6 pçs – Centrífugas de fermento;
2 pçs – Tanques de fermento e vinho centrifugado.

Destilaria

2 pçs – Dois aparelhos de 1000 m³/h para produção de etanol
anidro;
1 pç – Peneira Molecular de 800 m³/h para produção de etanol
hidratado.

Armazenagem/Tancagem

4 pçs – Tanques de 20.000 L de etanol anidro;
2 pçs – Tanques de 10.000 L de etanol hidratado.

Expedição

2 pçs – Braços de carregamento de etanol, com skid de
medição de vazão de carregamento.

Acionamentos elétricos

375 pçs – motores elétricos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
4.2

Informações para elaboração do estudo de caso

Para este estudo de caso, utiliza-se como base para o comparativo sobre as
soluções de instrumentação chão de fábrica, Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart a lista
de I/O’s (Entradas e Saídas) da planta modelo, contendo:
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Tabela 4 – Relação de instrumentos por setor da planta piloto
Setor produtivo:

Quant. de Instrumentos
por setor:

Tipos de Instrumentos
(TAG):

Recepção e
Preparo de Cana

35

Transmissores de Pressão, Temperatura,
Nível e Velocidade.

Extração de caldo

107

97 pçs: Transmissores de Pressão,
Temperatura, Vazão, pH, Velocidade;
10 pçs: Válv. de controle automáticas.

Moagem de cana

27

Transmissores de Pressão, Nível e
Temperatura.

Geração de Vapor

118

99 pçs: Transmissores de Pressão,
Temperatura, Vazão, Condutividade, CO2
e Nível;
19 pçs: Válv. de controle automáticas.

Geração de
Energia

42

Transmissores de Pressão, Temperatura,
Nível, Vazão e Condutividade.

Tratamento de
caldo

119

71: Transmissores de Pressão,
Temperatura, pH, Nível, Vazão,
Condutividade e Brix;
48 pçs: Válv. de controle automáticas.

Fermentação

80

37: Transmissores de Pressão,
Temperatura, pH, Nível, Vazão e Brix;
43 pçs: Válv. de controle automáticas.

Destilaria

231

188: Transmissores de Pressão,
Temperatura, pH, Nível, Vazão,
Condutividade e Densidade;
46 pçs: Válv.de controle automáticas.

Tancagem

7

Transmissores de Nível.

Total Geral de
Instrumentos
Analisados:

766

Instrumentos de Medição e Controle

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

41
Tabela 5 – Resumo das quantidades por tipo de instrumentos
Instrumento:

Quantidade:

PT – Transmissores de Pressão

143

TT – Transmissores de Temperatura

195

LT – Transmissores de Nível

103

FT – Transmissores de Vazão

58

AT – Transmissores Analíticos (pH/Brix/
Condutividade)

30

VT – Transmissores de Velocidade

39

Válvulas de controle

202

Total:

766

Motores Elétricos:

375

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Tabela 6 – Resumo dos tipos de acionamento dos motores que compõem a planta
Tipo de
Motores:
Acionamento:
Partida Direta

152

Soft-Start

98

Inversor

125

Total:

375

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
As tabelas 4, 5 e 6, contêm a quantidade de áreas, instrumentos e
acionamento dos motores elétricos que serão utilizados como base para a
determinação dos materiais, custos e horas/homem de instalação para a Planta
Piloto.
Para melhor entendimento do trabalho e avaliação dos resultados, este
estudo é realizado detalhando a aplicação das soluções de instrumentação em
Profibus PA ou 4 a 20 mA+Hart por etapa do processo, desta forma este poderá ser
aplicado tanto em ampliações setoriais como em novos projetos industriais,
greenfields.

4.3 Cenário Atual

Atualmente existe uma grande diversidade de instalações de sistema de
automação no setor sucroenergético, nos últimos 10 anos, de acordo com a Única,
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foram instaladas 68 novas plantas, deste montante para o estudo de caso desta
pesquisa analisou-se as instalações dos 2 principais Grupos que fizeram novas
Unidades neste período. A Figura 8 mostra quais são esses Grupos analisados.
Figura 8 – Os 10 maiores grupos em moagem de cana

Fonte: Anuário Jornal Cana

Este estudo apresentou o seguinte panorama: dos 10 projetos Greenfield
exatamente metade deles foram feitos em 4 a 20 mA+Hart e metade em Profibus
PA:
Tabela 7 – Projetos Greenfield
Grupo:
Quantidade de Projetos Greenfield (Novas
Plantas)

Tecnologia Utilizada:

Raízen

2 – Unidades Jataí em GO e Caarapó no 2 em Profibus PA
MS.

Odebrecht

7 – Unidades Costa Rica e Santa Luzia no 3 em Profibus PA
MS; Água Emendada, Rio Claro e Morro
Vermelho em GO; Alto Taquari no MT; e 5 em 4 a 20 mA+Hart
Conquista do Pontal em SP.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Visando auxiliar a tomada de decisão em projetos futuros, este estudo de
caso está embasado e seguirá o roteiro de implantação utilizando as premissas
mostradas no item seguinte.

4.4 Premissas do Projeto de Instrumentação 4 a 20 mA+Hart e Profibus PA e
Motores

Em função do layout da planta, conforme figura 6, e dos projetos de
encaminhamentos que fizeram parte do escopo deste fornecimento na época de
implantação da Planta Modelo, têm-se as quantidades de fiação, tubulações e o
valor dos serviços de mão de obra que foram utilizados para a instalação do sistema
em Profibus PA. Com base nessas mesmas distâncias iremos calcular os valores de
referência para uma instalação em 4 a 20 mA, desde o dimensionamento do
hardware de controle, até a instalação de campo e instrumentação chão de fábrica.
Para este trabalho, é necessário definir algumas premissas básicas de
projeto, entre elas:
1º) Itens necessários para a implantação de um Projeto com Instrumentação 4
a 20 mA+Hart:
Controlador SDCD, contendo:
- Fonte de Alimentação;
- CPU – Unidade de Processamento;
- Cartão Ethernet para comunicação com estação de operação;
- Cartões de entrada e saída analógicas para recebimento e controle das
variáveis de processo;
- Instrumentos de medição e controle, conforme item 3.3;
- Lançamento de um cabo coaxial de instrumentação, 2x22 AWG para cada
instrumento, atendendo as Normas: NBR-10300, NBR-6880, NBR-5111;
- Lançamento de cabo de comando para interligar o SDCD aos motores nos
CCM’s, cabo multivias 12x1 mm²;
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Figura 9 – Cabos de instrumentação 4 a 20 mA+Hart

Fonte: Catálogo de Cabos Siemens

- Instalações de campo: tubulações, conexões e mão de obra.

2º) Itens necessários para a implantação de um Projeto com Instrumentação
Profibus PA:
Controlador SDCD, contendo:
- Fonte de Alimentação;
- CPU – Unidade de Processamento;
- Cartão Ethernet para comunicação com estação de operação;
- Cartão de comunicação Profibus DP para recebimento e controle das
variáveis de processo;
- Conversores de campo Profibus DP/PA para coleta dos dados de
instrumentação;
- Junção box para conexão dos instrumentos de campo à Rede Profibus PA;
- Instrumentos de medição e controle, conforme item 3.3;
- Lançamento de cabo Profibus PA, par trançado 2x18 AWG, roxo, sendo que
cada conversor pode ter em uma única rede até 62 instrumentos de campo,
conforme figura 8;
- Instalações de campo: tubulações, conexões e mão de obra.

Outro ponto de destaque para auxiliar na tomada de decisão é referenciado
pelo pesquisador Lima (2014) no trabalho. Arquiteturas de gerenciamento de ativos
para o setor sucroalcooleiro utilizando instrumentação inteligente Hart, que destaca
a questão do protocolo de comunicação Hart ter a possibilidade de utilização de um
mestre secundário. Este é um segundo mestre que pode acessar também as
informações disponibilizadas pelos sensores. Em geral este mestre secundário é um
hand-held

conectado

diretamente

no

instrumento

parametrizações ou coletar dados diretamente no campo.

e

utilizado

para

fazer
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Figura 10 – Cabos de Instrumentação Profibus PA

Fonte: Catálogo de Cabos Siemens

Algumas características básicas da instalação da Rede Profibus são
destacadas por Villamayour (1999) em seu trabalho de mestrado, sendo elas:
a)

Possibilidade de alcançar distâncias elevadas;

b)

Mensagens curtas (até algumas centenas de bytes);

c)

Tempo real / Determinístico;

d)

Elevada imunidade à interferência eletromagnética;

e)

Possibilidade de entrada e saída de estações on-line.

Outro ponto importante para auxiliar na tomada de decisão sobre o uso das
tecnologias Profibus é a formação profissional, destacado por Heuser (2005) do
Institute of Automation Technology/Process Informatics at Bergische University
Wuppertal, em: “The Fieldbus is ready for practical use”, ou seja, “a instrumentação
de campo está pronta para o uso prático”. A influência sobre a formação de pessoal
técnico requer treinamentos especializados e em média os técnicos necessitam de
dois dias de treinamento sobre tecnologias de campo para aprender a instalação,
diagnóstico e reparação de avarias, tendo esta mão de obra qualificada, em casos já
estudados pode-se obter uma economia de até 4.000 Euros na manutenção
(HEUSER, 2005).

3º) Premissas para as Instalações dos Acionamentos dos Motores Elétricos:
Para os acionamentos elétricos desses motores é necessário utilizar as
seguintes quantidades de pontos:
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Acionamento convencional via entradas/saídas analógicas e

digitais, CCM Convencional:
Partida Direta: 3 entradas digitais, sendo elas: Status Ligado, Falha e Relê
térmico e 1 saída comando L/D, conforme figura 11:
Figura 11 – Esquema de acionamento para motor Partida Direta

Fonte: Apostila Comandos Elétricos (2013)

Soft-Start: 4 entradas digitais, sendo elas: Status Ligado, Falha partida, Falha
de tempo de rampa e Falha relê térmico e 1 saída comando L/D, conforme figura 12:
Figura 12 – Esquema de acionamento para motor partida Soft-Start

Fonte: Apostila Comandos Elétricos (2013)
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Inversor: 4 entradas digitais, sendo elas: Status Ligado, Falha partida, Falha
de tempo de rampa e Falha relê térmico, 1 saída comando L/D e 2 entradas
analógicas (Indicação de RPM e Corrente), conforme figura 13:

Figura 13 – Esquema de ligação de Inversor de frequência

Fonte: Apostila Comandos Elétricos (2013)



Acionamento via Rede Profibus, CCM Inteligente em Profibus DP/PA:
Não necessita de pontos de I/O’s analógicos e digitais, toda comunicação é

feita via rede, considerando como margem de segurança 70 motores por Rede,
sendo que cada Rede Profibus DP é capaz de suportar até 127 nós de Rede, ou
seja, instrumentos conectados a ela (PADOVAN, TORRES, GRIES, 2015).
Para elaboração das propostas de mão de obra e materiais das instalações
de campo, utilizam-se propostas de dois fornecedores especializados, com
experiência no setor e nas tecnologias a serem empregadas nesta planta modelo,
denominados de fornecedores A e B, para preservar a confidencialidade dos
orçamentos por eles elaborados.
Com base no projeto executivo da planta modelo, as informações de campo
utilizadas como base para os levantamentos necessários para a implantação de um
sistema de automação Profibus PA ou 4 a 20 mA foram padronizadas em tabelas de
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equalização técnica apresentadas a seguir, tendo como princípio básico de
atendimento todos os padrões de ligação e conexão dos instrumentos ao processo.
Essa padronização se deu através da elaboração de desenhos típicos de
instalação e de montagem para cada tipo de instrumento de campo existente na
planta, independentemente da tecnologia a ser utilizada.
A relação dos desenhos típicos de montagem utilizados pelos fornecedores A
e B para elaboração das propostas técnicas e comerciais para instalação dos
sistemas de automação Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart estão nas figuras 14 a 19.
Componentes da figura 14:
1º) Transmissor Indicador de Temperatura, responsável pela recepção do
sinal de temperatura enviado pelo sensor e convertido para um sinal em 4 a 20
mA+Hart ou Profibus PA para envio ao controlador;
2º) Sensor de temperatura, conectado diretamente ao processo, responsável
pela medição da variável que será enviada ao transmissor de temperatura;
3º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
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Figura 14 – Desenho de Montagem para Transmissor de Temperatura

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Componentes da figura 15:

1º) Transmissor Indicador de Pressão, responsável pela medição de pressão
em suas câmaras, convertendo o sinal em 4 a 20 mA+Hart ou Profibus PA para
envio ao controlador;
2º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
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Figura 15 – Desenho de Montagem para Transmissor de Pressão em linhas e
tubulações

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Componentes da figura 16:
1º) Transmissor Indicador de Pressão, responsável pela medição de pressão
em suas câmaras, convertendo o sinal em 4 a 20 mA+Hart ou Profibus PA para
envio ao controlador;
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2º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
Figura 16 – Desenho de Montagem para Transmissores de pressão em tanques e vasos
de pressão

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Componentes da figura 17:
1º) Transmissor Indicador de Nível, responsável pela medição de nível em
suas câmaras, convertendo o sinal em 4 a 20 mA+Hart ou Profibus PA para envio ao
controlador;
2º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
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Figura 17 – Desenho de Montagem para Transmissor de Nível

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Componentes da figura 18:
1º) Elemento Final de Controle, Válvula de Controle, responsável pela
atuação direta no processo;
2º) Posicionador eletropneumático responsável por posicionar a válvula de
acordo com o comando recebido pelo processamento do Controlador, o sinal
recebido pode ser enviado via 4 a 20 mA+Hart ou Profibus PA;
3º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
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Figura 18 – Desenho de Montagem para Válvula de Controle

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Componentes da figura 19:
1º) Transmissor Indicador de Vazão, responsável pela medição, convertendo
o sinal em 4 a 20 mA+Hart ou Profibus PA para envio ao controlador;
2º) Cabos, conectores e demais acessórios necessários para a comunicação
dos instrumentos e conexão dos mesmos ao processo.
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Figura 19 – Desenho de Montagem para Transmissor de Vazão

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Os fornecedores selecionados para elaborar as propostas deste comparativo
técnico utilizaram uma planilha padrão de equalização técnica das propostas. Desta
forma, os itens estavam discriminados por quantidade e valores, facilitando assim a
obtenção do valor consolidado dos orçamentos.
A seguir tem-se a planilha padrão, conforme figura 20, utilizada para
equalização técnica das propostas dos fornecedores, nesta destacam-se os campos:
- Definição da Atividade;
- Recursos Necessários;
- Quantidades de horas/homem e metragem dos materiais;
- Custos por item e total, incluindo as despesas operacionais: Refeições,
transporte e hospedagem da equipe de montagem.
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Figura 20 – Modelo da planilha de equalização técnica e comercial das propostas de
montagens de campo

Fonte: Plano Diretor de Automação Brenco/Odebrecht (2009)

Com base na planilha de equalização acima, enviada para os fornecedores A
e B obteve-se a tabela 8 com os valores resumidos em destaque:
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Tabela 8 – Resumo dos principais itens impactantes nos custos de instalações de campo
para os sistemas de automação
Fornecedor A:

Fornecedor B:

Item:

Quantidade/R$ Profibus
PA:

Quantidade/R$
4 a 20 mA+Hart:

Cabo de Instrumentação 2 x 22
AWG, para Solução em 4 a 20
mA

____

22.980 m

Cabos multivias 12x1 mm² para
comando Motores

18.750 m

Cabo de Instrumentação
Profibus PA

17.115 m

____

Tubulações/Eletrodutos/Leitos
e Calhas

8.557,50 m

20.865 m

Material para instalação de
campo da Instrumentação:
Profibus DP/PA e 4 a 20 mA

Economia de 36% da
Solução Profibus PA em
relação a 4 a 20 mA(26)

Mão de obra para instalação de
campo da Instrumentação:
Profibus DP/PA e 4 a 20 mA

Economia de 43% da
Solução Profibus PA em
relação a 4 a 20 mA(26)

Mão de obra para configuração,
comissionamento e start-up do
Sistema

Economia de 31% da
Solução Profibus PA em
relação a 4 a 20 mA(26)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Informações de hardware de controle SDCD, utilizado na automação da
planta, necessárias para a especificação do sistema em Profibus PA ou 4 a 20
mA+Hart, tomando por base os valores unitários e na sequência a quantidade total
em função da arquitetura de automação da Unidade:
Nota 1: SDCD com a solução em 4 a 20 mA – Os cartões adotados como
padrão para este comparativo têm as seguintes quantidades de pontos:


16 pontos: Entradas Analógicas;



8 pontos: Saídas Analógicas;



16 pontos: Entradas Digitais;



16 pontos: Saídas Digitais.

Nota 2: SDCD com a solução em Profibus DP/PA:
Quantidade de motores por Master DP = 60 acionamentos de motores;
Quantidade de instrumentos por Master DP = 42 instrumentos de campo.
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As arquiteturas apresentadas nas figuras 21 e 22 foram elaboradas em
função do plano diretor de automação da Planta Modelo, utilizando estas para
determinação das quantidades de controladores, micros de operação e demais
acessórios necessários para a integração das informações de campo, provenientes
dos instrumentos de medição e controle, com os operadores.
Figura 21 – Projeto da Arquitetura de Controle e Operação

Fonte: Projeto da Arquitetura de Controle e Monitoração do Sistema de Automação
(2009)
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Figura 22 – Topologia de Rede do Sistema de Automação da Planta Industrial, Unidade
Modelo utilizada para o comparativo do uso das tecnologias

Fonte: Projeto da Topologia de Rede do Sistema de Automação, Odebrecht Agroindustrial
(2009)

Em função da arquitetura apresentada nas figuras 19 e 20, a Planta Modelo terá
as seguintes quantidades de controladores, SDCD’s, necessários para o perfeito
funcionamento da planta, integrando todas as informações das variáveis de processo,
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provenientes dos instrumentos de campo, que serão processadas nos SDCD’s e
atuarão no processo através dos elementos finais de controle:
Tabela 9 – Resumo das quantidades de controladores e instrumentos da planta modelo
Item:

Função:

SDCD ou CLP

Quantidade:

Responsável pela lógica de controle da 15 controladores.
planta.

Instrumentos
Responsáveis pelas medições e ações 766 instrumentos
de medição e de controle aos elementos finais de - 202 Saídas Analógicas;
controle
controle.
- 564 Entradas Analógicas.
Motores

Responsáveis
pelas
medições, 375 motores
acionamentos elétricos de bombas, - 152 partida direta;
redutores, entre outros.
- 98 soft-start;
- 125 inversor.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
4.5

Método de Avaliação dos Resultados

a)

Levantamento da quantidade de instrumentos para a planta modelo;

b)

Estruturação da topologia de rede de chão de fábrica, para cada uma

das soluções tecnológicas a serem estudadas;
c)

Levantamento da quantidade de controladores, cartões de entradas,

saídas e redes para cada uma das soluções tecnológicas a serem estudadas;
d)

Análise da aplicação das soluções tecnológicas em cada um dos

processos industriais que compõem a planta modelo;
e)

Orçamentação dos instrumentos por solução tecnológica: Profibus PA

e 4 a 20 mA+Hart;
f)

Orçamentação dos controladores, cartões de entradas, saídas e redes

para cada uma das soluções tecnológicas a serem estudadas;

4.6

g)

Geração dos estudos de EVTE e Payback para as duas soluções;

h)

Apresentação de resultado técnico comparativo das soluções.

Método de Análise de Dados

Os dados serão avaliados e analisados com base em 3 métodos:
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a)

Vantagens e desvantagens tecnológicas das duas soluções;

b)

Capacidade de captação de recursos, como diagnósticos de falhas,

alarmes de status, entre outros.
c)

Comparativo dos custos de utilização, para unidade modelo, das

soluções de instrumentação: Profibus PA e 4 a 20mA+Hart.
d)

Pontuação obtida na avalição, tendo como critério de validação os

seguintes percentuais de escalabilidade para uma pontuação proporcional:
Item A = 50% (Notas: 0 – Baixa e 5 – Máxima) – Vantagens/Desvantagens
tecnológicas;
Item B = 25% (Notas: 0 – Baixa e 2,5 – Máxima)

–

Capacidade

diagnósticos;
Item C = 25% (Notas: 0 – Baixa e 2,5 – Máxima) – Comparativo de custos.

A pontuação será preenchida em tabela no item Conclusão deste trabalho.

de
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5

PLANEJAMENTO E DESCRIÇÃO DA PESQUISA

5.1

Sistemas de Automação

O sistema de automação aplicado aos processos industriais tem por
finalidade disponibilizar, em tempo real, as variáveis de medição e controle utilizadas
na produção de qualquer segmento industrial, tais como: Pressão, Temperatura,
Nível, entre outras. Essas informações são enviadas para controladores industriais,
que processam as estratégias de controle e atuam nos elementos finais de controle.
Todas essas informações e controles são monitorados por salas de controle,
conhecidas como COI – Centro de Operações Industriais (fotografia 18), onde
operadores qualificados avaliam as ações de controle e as variáveis de processo e
intervêm no sistema em caso de não conformidades. Os controladores que recebem
os sinais de medição da instrumentação chão de fábrica estão “distribuídos
geograficamente” (SILVEIRA, 2001) e foram interligados entre si e conectados a
uma única sala de supervisão, COI.
A instrumentação chão de fábrica estudada neste trabalho envolve:
- Os instrumentos de medição das variáveis de processo;
- Os elementos finais de controle, responsáveis pela atuação no processo.

Fotografia 18 – Centro de Operações Industriais – Unidade Modelo

Fonte: Odebrecht Agroindustrial (2015)
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5.2

Soluções de instrumentação chão de fábrica

Atualmente no setor sucroenergético duas soluções dominam 90% das
plantas instaladas no Brasil, sendo elas:
- Profibus PA;
- 4 a 20 mA+Hart.

A instrumentação Profibus PA é uma instrumentação chão de fábrica de
origem europeia e tem como seu principal financiador tecnológico a Multinacional do
Setor de Automação Siemens. A instrumentação Profibus PA tem aproximadamente
10 anos no Brasil, tendo como principal destaque o uso de um protocolo de
comunicação digital que interliga os instrumentos de medição e controle em um par
de cabos, podendo este conectar até 32 instrumentos em Profibus PA, conforme
apresentado por Smar (2009). Em função dessa capacidade de instrumentos por
segmentos, essa tecnologia tem grande facilidade e economia de materiais de
montagem em sua instalação de campo. Outra vantagem é a tecnologia embarcada
em seus instrumentos no que se refere aos diagnósticos de falhas. Os instrumentos
em Profibus PA já vêm com uma série de alarmes encapsulados em suas lógicas
internas de medição, o que gera inúmeras facilidades para as equipes de
manutenção se antecipar aos problemas, aumentando significativamente o tempo
aproveitado industrial nas plantas com esse tipo de tecnologia.
Esses conceitos são reforçados por Dos Santos (2014), que destaca que as
vantagens funcionais para utilização dessa tecnologia são: transmissão de
informações, tratamento de variáveis, sistema de segurança por falha, equipamentos
com autodiagnose, alta resolução nas medições, integração com controle discreto
em alta velocidade, etc. Além dos benefícios econômicos pertinentes às instalações
(redução de até 40% em alguns casos em relação aos sistemas convencionais),
custos de manutenção (redução de até 25% em alguns casos em relação aos
sistemas convencionais), menor tempo de start-up e um aumento significativo em
funcionalidade e segurança (DOS SANTOS, 2014).
Por outro lado, suas principais desvantagens são: a necessidade de
conhecimento avançado de computação para domínio dos recursos de programação
e interpretação dos diagnósticos de falha, e o tempo investido em formação da
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equipe de manutenção para poder interpretar e tomar ações com as informações de
diagnósticos apresentadas pelos instrumentos. Nas Figuras 21, 22 e 23 têm-se os
exemplos das instalações da instrumentação em Profibus PA.
A instrumentação 4 a 20 mA+Hart é uma instrumentação chão de fábrica de
origem norte-americana e tem como seu principal financiador tecnológico a
Multinacional do Setor de Automação Rockwell. A instrumentação 4 a 20 mA está no
mercado há mais de 20 anos, e o advento do +Hart é um pouco mais recente, algo
em torno de 10 anos. As principais vantagens do uso da tecnologia 4 a 20 mA+Hart
são: para sua instalação utiliza-se cabeamento individualizado e o sinal de
transmissão de dados é analógico, o que facilita sua medição por um profissional
com conhecimento básico de eletrônica, pois sua medição pode ser conferida por
multímetro, sem necessidade de profundos conhecimentos de eletrônica digital e
informática. Outra vantagem é que a qualificação da equipe de manutenção de uma
instrumentação 4 a 20 mA+Hart é mais fácil de ser localizada, pois não exige
conhecimento de Redes digitais e informática. Sua principal desvantagem é o custo
de instalação, pois em campo exige um cabo para cada instrumento da planta e para
o controlador, cada instrumento consome uma entrada analógica e/ou uma saída
analógica, quanto maior for a planta, maior é o impacto na instalação, conforme
ilustram as figuras 23 a 26.
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Figura 23 – Arquitetura instrumentação chão de fábrica Profibus PA
Arquitetura utilizando o Sistema com Rede Digital
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Remote
I/O
CCM

Remote
I/O

Remote
I/O

Rede AS’i
Profibus PA

Quantidade de Cabos Reduzida se comparada ao desenho seguinte.
PLC de Controle da Destilaria

Fonte: Próprio Autor (2015)
Figura 24 – Arquitetura de instrumentação Profibus PA em estrela

Fonte: Manual Profibus PA (2009)
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Figura 25 – Arquitetura de instrumentação Profibus PA em barramento e
ponto a ponto

Fonte: Manual Profibus PA (2009)
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Figura 26 – Arquitetura instrumentação chão de fábrica 4 a 20 mA+Hart
Arquitetura utilizando sistema convencional de automação:

Nobreak

Impressora

PLC de Controle da Destilaria
Grande Quantidade de Cabos

Instrumentos em 4 a 20 mA

Inversor
de
Freqüência

Partidas
Inteligente

Válvulas

Fonte: Próprio Autor (2015)
Figura 27 – Desenho típico de instalação de instrumentação em 4 a 20 mA+Hart

Fonte: Tecnologia 4 a 20 mA+ Hart na indústria (2013)

Resumo das arquiteturas – Simplificação do desenho esquemático das
instrumentações Profibus PA, figura 26, e 4 a 20 mA+Hart, figura 27, onde na
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instrumentação Profibus PA tem-se apenas um cabo passando por vários
instrumentos, enquanto na instrumentação 4 a 20 mA+Hart tem-se um cabo para
cada instrumento.
Figura 28 – 4 a 20 mA+Hart

Fonte: Próprio Autor (2015)
Figura 29 – Profibus PA

Fonte: Próprio Autor (2015)

Pfaffenzeller (2014) preparou uma tabela com indicadores e características
técnicas que auxiliam na tomada de decisão e na pontuação das soluções de
instrumentação chão de fábrica, descritas na tabela 10:
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Tabela 10 – Comparativos técnicos por Pfaffenzeller
Protocolo 4 a 20 mA+Hart

Protocolo Profibus PA

Meio físico: par trançado

Meio físico de acordo com norma IEC
61158-2, variante H1

Taxa de Transmissão: 1200 bps

Taxa de Transmissão: 31.25 kbit/s

Transmissão assíncrona por caracteres Para a transmissão dos parâmetros dos
e
a
operação
dos
UART (1 start bit, 8 bits de dados, 1 bit de instrumentos
equipamentos
com
ferramentas
de
paridade e 1 stop bit)
engenharia, as funções acíclicas READ/WRITE do PROFIBUS DP são
utilizadas
Tempo médio de aquisição de um dado: Transmite 1 kB de dado de entrada e saída
em menos de 2 ms
378,5 ms
Método de acesso ao meio: Mestre/escravo

Comunicação mono e multi mestres

Topologia: Ponto a ponto ou multidrop,
onde
todos
os
componentes
são
conectados pelo mesmo cabo. O protocolo
permite o uso de até dois mestres. O
mestre primário é um computador ou CLP
ou multiplexador. O mestre secundário é
geralmente representado por terminais
hand-held de configuração e calibração
Modulação: O sinal Hart é modulado em
FSK (Frequency ShiftKey) e é sobreposto
ao sinal analógico de 4-20 mA;
Para transmitir 1 é utilizada a frequência de
1200 Hz;
Para transmitir 0 é utilizada a frequência de
2400 Hz;
A comunicação é bidirecional;
O sinal FSK é contínuo em fase, não
impondo nenhuma interferência sobre o
sinal analógico.

Topologia:
Barramento,
árvore/estrela,
ponto a ponto;
Cada equipamento de campo possui um
endereço físico e único no barramento;
Interligados e alimentados via barramento
fieldbus.

A distância máxima do sinal Hart é de cerca
de 3000 m com cabo com um par trançado
blindado e de 1500 m com cabo múltiplo
com blindagem simples

Permite 4 repetidores: distâncias até 10
Km;
Cabeamento máximo de 1900 m, sem
repetidores;
Spur max de 120 m/spur.

Sinal
de
comunicação:
codificação
Manchester com a modulação de corrente
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Continuação – Tabela 10 – Comparativos técnicos por Pfaffenzeller
Protocolo 4 a 20 mA+Hart

Protocolo Profibus PA
Alimentação: via barramento ou externa, 932 Vdc em áreas não intrinsecamente
seguras
Status: Segue uma Lógica dividida em 3
categorias:
Quality;
SubStatus;
Limits.
Fail-safe X Condição de segurança que o
bloco entra quando o algoritmo detecta uma
situação de falha;
„X Os 3 blocos (Entrada Analógica, Saída
Analógica e Totalização) possuem o
mecanismo de Fail-safe.
Interoperabilidade
e
intercambialidade
devido ao perfil PROFIBUS-PA;
Blocos funcionais;
Diagnósticos disponíveis nos instrumentos,
facilitando a manutenção;
Baixo consumo de energia.
Possibilidades
de
uso
em
áreas
classificadas (Zonas 0, 1, e 2) em modo
Intrinsecamente Seguro (Ex ia/ib);
„X Permite no máximo 32 equipamentos
(non-¡¨Ex¡¨) por segmento, num total de 126
equipamentos;
„X Aproximadamente 9 equipamentos
(Explosion Group IIC);
Aproximadamente
23
equipamentos
(Explosion Group IIB).

Fonte: Pfaffenzeller (2014)

5.3

Projeto de distribuição de fiação em Sistema Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart

As soluções tecnológicas, estudo de caso deste trabalho, têm características
físicas diferentes, a figura 30 mostra os detalhes de instalação dos projetos.
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Figura 30 – Projeto de Distribuição para Instrumentação Profibus PA

Fonte: Projeto de distribuição da Rede Profibus PA da Área de Produção de Etanol (2009)
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Figura 31 – Desenho típico de uma instalação de instrumentação Profibus PA em um
processo produtivo

Fonte: Smar (2009)
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Figura 32 – Projeto de Distribuição para Instrumentação em 4 a 20 mA+Hart

Fonte: Projeto de distribuição de Rede 4 a 20 mA aplicada na Produção de Etanol (2009)
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Figura 33 – Desenho típico de uma instalação de instrumentação 4 a 20
mA+Hart em um processo produtivo

Fonte: Smar (2009)

Os exemplos descritos acima representam as características de instalação
dos sistemas estudados neste projeto, tendo como principal evidência e diferencial
tecnológico a topologia de instalação, que simplifica a instalação de campo, através
da quantidade de cabos que cada solução utiliza para um mesmo processo de
medição e controle.

5.4

Setor Sucroenergético

O Brasil possui condições climáticas e de recursos naturais privilegiadas, por
isso, há muitos anos os produtos agrícolas têm sido os alavancadores dos maiores
volumes de exportações no país e têm contribuído significativamente nos resultados
da balança comercial e do PIB. Neste contexto socioeconômico o setor
sucroenergético faz uso destas condições climáticas e de recursos naturais para se
posicionar na economia nacional. O setor sucroenergético é formado hoje por
aproximadamente 430 Unidades Produtoras de Açúcar, Etanol, Energia e
Subprodutos, tais como: leveduras, fermento, óleo fúsel, entre outros.
A agroindústria, mais especificamente a canavieira, vem se desenvolvendo
com grande velocidade e as plantas industriais do setor têm passado por processos
de modernização, onde estão sendo implementadas soluções antes só vistas nas
Indústrias Química, Automobilística e Petroquímica, como a agricultura de precisão
já mencionada na introdução deste trabalho.
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Todos esses fatores são em função da competitividade que o setor possui,
da disputa por mercados cada vez mais exigentes, da necessidade de energia
elétrica, produto de grande interesse de exploração das Usinas através dos projetos
de cogeração já implementados e em outros em desenvolvimento, da necessidade
do aumento de produção de álcool em função do incremento de produção do carro
Flex, e da formação de grandes grupos produtores de açúcar e álcool. Disso resulta
uma necessidade crescente de se aumentar a produtividade com olhos firmes na
qualidade.
Assim, os investimentos em automação industrial nas Usinas têm sido um
ponto de medição fundamental da eficiência da produção e da qualidade do produto
final, onde a implementação de um sistema de automação tem uma relação CUSTO
X BENEFÍCIO criteriosamente analisada, tornando-se ponto fundamental da
aplicação ou não de um novo projeto.
A automação industrial chega como uma ferramenta, e neste trabalho analisase a melhor solução a ser aplicada para instrumentação chão de fábrica em uma
Unidade Modelo de Produção de Etanol e Energia.
A Unidade modelo utilizada como estudo de caso deste trabalho pertence a
um dos 4 maiores Grupos do Setor Sucroenergético, conforme anunciado na Revista
Jornal Cana (2014) e a conclusão deste trabalho dará subsídios para ampliações
futuras das Unidades existentes e projetos greenfield em plantas que possam ser
construídas nos próximos anos, caso o mercado aqueça novamente.
A unidade modelo segue o processo simplificado de produção de etanol e
energia, uma vez que não tem produção de açúcar. A Figura 33 ilustra as etapas do
processo de uma Unidade Sucroenergética tradicional, para que seja possível ter
uma ideia do processo estudado.

75
Figura 34 – Desenho do processo produtivo de etanol e energia

Fonte: WEG de soluções para o Setor Sucroenergético (2009)

Nas próximas páginas, tem-se uma breve descrição dos processos produtivos
e do uso dos sistemas de automação nesses processos:

76
Figura 35 – Processo industrial de produção de açúcar, etanol e energia
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5.4.1 Preparo e moagem de cana

O preparo de cana define a extração e o trabalho das moendas. Nas figuras
36 e 37 tem-se um sinóptico desta operação e suas etapas:

77
Figura 36 – Etapas do Processo de Recepção e Preparo da Cana
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Fonte: Ribeiro (1999)
Figura 37 – Esquema do conjunto de moagem
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CALDO
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5.4.1.1

Recepção e preparo da cana

Segundo Hugot (1977), a cana pode chegar à Usina de duas formas, picada
ou inteira, conforme já visto na introdução deste trabalho. A cana inteira chega com
densidade de 200 a 300 kg/m³. Já a cana picada em toletes de aproximadamente 30
cm, chega à Usina com 350 kg/m³, reforçando assim o conceito de eficiência no
transporte com a cana picada (HUGOT, 1977).
Assim que a cana chega à Usina, ela é pesada para controle agrícola e
industrial, após a pesagem ela é analisada no laboratório de sacarose para sistema
de pagamento aos seus fornecedores. Na sequência, ela é descarregada nas mesas
alimentadoras para eliminação de materiais estranhos, mesas estas com ângulo de
40 a 45º em relação ao solo (HUGOT, 1977). Um índice tolerável de materiais
estranhos na cana, segundo Ribeiro (1999), é de 3%. Levando em conta que cada
caminhão transporta em torno de 74 Toneladas de cana, até 1,3 Toneladas são de
materiais estranhos, terra, palha, gramas, raízes e pontas (PARAIZO, 2013).
Para garantir a continuidade do processo, nas usinas grandes ou médias é
necessário ter à disposição uma ou várias mesas alimentadoras, sobre as quais se
deposita a cana trazida pelos caminhões.
Para Hugot (1977), a mesa alimenta a esteira metálica, também conhecida
como tapete rolante, pelo qual a cana é introduzida na usina, é ela que conduz a
cana para o seu preparo (picadores e desfibradores). As esteiras metálicas têm
inclinação de 15 a 22º, facilitando o escoamento e nivelamento da cana durante seu
transporte até a entrada do processo de moagem.
A função dos picadores e desfibradores é a preparação da cana mediante o
quebramento da estrutura dura e ruptura das células para a moagem.
Durante todo esse processo a cana está sendo transportada pela esteira
metálica. Após a etapa de picagem e desfibramento, ela vai para a esteira de
borracha que irá alimentar os ternos das moendas. Essa esteira também é inclinada,
podendo chegar até 60º de inclinação e os impactos de sua inclinação interferem
diretamente na alimentação de cana no início do processo de moagem e na
uniformidade deste processo. A Figura 38 ilustra essa distribuição:
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Figura 38 – Interferência do ângulo da Esteira na distribuição de cana desfibrada na entrada
do terno de moagem

Fonte: Hugot (1977)

A cana desfibrada é conduzida pela esteira de borracha até as unidades de
moagem. Esta esteira é de borracha porque possui um eletroímã para eliminação
das partes metálicas, para não danificar os rolos esmagadores.
Fotografia 19 – Vista da Recepção e Preparo da Cana-de-açúcar para
Moagem

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)

A extração do caldo pode ser feita por dois processos: Moagem ou Difusão.
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Fotografia 20 – Vista de uma Moenda, processo de separação feito por
esmagamento da cana picada e desfibrada para retirada do caldo e do bagaço
utilizado nas Caldeiras para geração de vapor e energia.

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
Fotografia 21 – Vista de um Difusor, processo de separação feito por percolação da cana
picada e desfibrada para retirada do caldo e do bagaço utilizado nas Caldeiras.

Fonte: Ribeiro (1999)

5.4.1.2

Unidades de moagem e seus acionamentos

Segundo Hugot (1977), a moenda geralmente possui de 4 a 7 unidades de
moagem, que são chamadas de ternos. Cada terno possui de 2 a 3 rolos. Incorporase um quarto rolo para realização da alimentação forçada.
Os três rolos de um terno de moenda convencional são montados em
triângulo tal que a cana desfibrada seja esmagada duas vezes: uma entre o rolo
superior e o rolo de entrada, e outra entre o rolo superior e o rolo de saída. Ao
passar pelo rolo superior e de entrada a cana desfibrada é conduzida por sobre uma
bagaceira até o rolo de saída. Os rolos são acionados por pinhão do rolo superior,
acionado por uma turbina e um sistema de engrenagens redutoras.
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Os rolos de entrada e de saída são fixos, enquanto o rolo superior levanta e
abaixa por meio de um sistema de pressão hidráulica.
A cana é conduzida de um terno a outro através de esteiras intermediárias. As
esteiras geralmente são do tipo de taliscas de arraste, que conduzem a cana até o
chute-donelly do próximo terno, conforme a figura 39:
Figura 39 – Esquema de esteira intermediária de condução de cana entre os
ternos de moagem

Fonte: Hugot (1977)

Os ternos de moendas podem ser acionados por turbinas a vapor, motores
elétricos e, mais recentemente, por motores hidráulicos.
O acionamento dos ternos pode ser individual, duplo ou até um acionamento
para todos os ternos de moendas.
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Figura 40 – Esquema de um terno de moenda
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5.4.1.3

Embebição e maceração

A embebição é o artifício de adicionar água ao bagaço para diluir seu caldo
remanescente, aumentando a extração de sacarose. A embebição pode ser de três
tipos: simples, composta ou com recirculação. A eficiência aumenta da primeira para
a última, porém, a mais utilizada é a composta, já que a terceira pode causar sérios
problemas de alimentação nas moendas.
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Esse processo consiste em adicionar água entre os dois últimos ternos da
moenda e fazer retornar o caldo extraído deste último para o anterior e assim
sucessivamente até o segundo terno.
Com esse sistema, consegue-se extração de 94 a 97% no processo de
moagem, e umidade final do bagaço queimado nas Caldeiras de aproximadamente
50% (HUGOT, 1977).
No sistema de embebição composta, no qual se aplica água ao bagaço no
último terno, o caldo extraído no último terno é aplicado no penúltimo terno, e assim
sucessivamente até o segundo terno.
No primeiro terno é extraído o caldo contido na cana. Por isso chamamos o
caldo do primeiro terno de Caldo Rico ou Primário e o caldo do segundo terno de
Caldo Pobre ou Secundário.
A quantidade de água de embebição que se aplica varia de acordo com a
região da usina, com a capacidade da moenda e com a característica da cana
(sobretudo seu conteúdo de fibra).
O valor de fibra é um parâmetro difícil de ser medido, por isso geralmente
aplica-se de 25 a 30% de água contra o peso total da cana.
A temperatura da água de embebição é um parâmetro importante para a
eficiência da moagem.
Enfim, há vários pontos importantes para definir o índice de eficiência da
extração:
Aumento da pressão hidráulica:
-

Aumenta o caldo expelido

-

Aumenta a potência necessária

-

Reduz a pega (capacidade de alimentação)

Aumento na velocidade do rolo:
-

Reduz o caldo expelido

-

Aumenta a pega

Aumento na ruptura das células (preparo):
-

Aumenta o caldo expelido

-

Aumenta a pega
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Aumento na vazão de água de embebição:
-

Aumenta a extração

-

Reduz a pega

Aumento na temperatura da água de embebição:
-

Aumenta a extração

-

Reduz a pega

Redução na abertura dos rolos e da bagaceira:
-

Requer aumento da velocidade para manter a moagem

-

Aumenta a ruptura das células

-

Aumenta a potência necessária

5.4.1.4

Automação da área de Moagem

As malhas de controle aplicadas à etapa de Preparo de Cana e Moagem
obtêm uma maior estabilidade da alimentação de cana na entrada do processo, com
o objetivo de melhorar a produtividade, minimizando os efeitos das intervenções
humanas no controle do volume de cana processado. Abaixo o detalhamento da
estratégia de controle e da instrumentação aplicada.


Automação da alimentação de cana:
Esse controle consiste em medir e controlar o nível de cana no chute-donelly

do primeiro terno da moenda, atuando na velocidade da esteira de borracha. A
velocidade da esteira metálica é sincronizada com a velocidade da esteira de
borracha, controlando assim as esteiras de alimentação de cana para a moenda.
Também é feita a proteção das turbinas dos picadores e desfibradores, para evitar
embuchamento nesses equipamentos. Para isso, é necessária a medição de rotação
das turbinas. A proteção atua na velocidade da esteira metálica até que a turbina
recupere a sua velocidade normal de trabalho.
O nível do colchão de cana da esteira também pode ser medido e entrar no
controle, atuando na velocidade das esteiras caso o nível do colchão de cana
diminua.
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Instrumentação necessária:
1 Transmissor de Nível na Esteira de cana picada;
6 Transmissores de Nível no 1º Terno;
1 Sensor de velocidade;
1 Sinal de saída para o atuador de controle de entrada de vapor na Turbina

do 1º Terno da Moenda e/ou para o ajuste de velocidade dos inversores dos 3
Motores elétricos dos rolos.



Controle de velocidade das turbinas das moendas:
Esse controle consiste em medir e controlar o nível de cana desfibrada no

chute-donelly do segundo ao último terno da moenda, atuando na velocidade da
turbina de acionamento do respectivo terno.



Instrumentação necessária:
24 Transmissores de Nível do 2º ou 5º Ternos;
4 Sensores de velocidade;
4 Sinais de saída para o atuador de controle de entrada de vapor na Turbina

do 1º Terno da Moenda e/ou para o ajuste de velocidade dos inversores dos 3
Motores elétricos dos rolos.



Controle de vazão de água de embebição:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de água de embebição.

Este controle pode ter um set-point local para manter uma vazão fixa ou ter um setpoint remoto, através da rotação da turbina do primeiro terno.



Instrumentação necessária:
1 Transmissor de Vazão no 1º Terno;
1 Sinal de saída para o posicionador da válvula de controle de vazão de água

de embebição e/ou para o ajuste de velocidade dos inversores dos Motores elétricos
da água de embebição.
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Controle de nível da caixa de caldo:
Esse controle consiste em medir e controlar o nível da caixa de caldo,

atuando na velocidade da turbina do primeiro terno da moenda.



Instrumentação necessária:
1 Transmissor de Nível;
1 Sinal de saída para o posicionador da válvula de controle e/ou para o ajuste

de velocidade dos inversores dos Motores elétricos.



Controle de vazão ou divisão do caldo para fábrica e destilaria:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de caldo para a fábrica e

para a destilaria.



Instrumentação necessária:
1 Transmissor de Vazão;
1 Sinal de saída para o posicionador da válvula de controle e/ou para o ajuste

de velocidade dos inversores dos Motores elétricos.



Limpeza automática:
Esse controle permite efetuar a limpeza automática da peneira de caldo e dos

ternos da moenda, através de válvulas on/off de vapor ou água quente. O controle
consiste em efetuar limpezas automáticas temporariamente com intervalos
programados.



Instrumentação necessária:
1 Sinal de saída para válvula on/off de água quente para limpeza da peneira.



Comando e intertravamento de motores:
Esse sistema permite uma operação segura no comando liga/desliga de

motores, pois é feita uma sequência de partida e intertravamento para desarme da
planta caso ocorra algum problema de segurança ou desarme algum motor que
ponha em risco a operação da moenda.

87



Instrumentação necessária:
Não se aplica.
32 motores no setor: 160 entradas digitais, 32 saídas digitais e 30 entradas

analógicas dos inversores das moendas.



Monitoração e alarme de variáveis auxiliares:
Esses alarmes são responsáveis pela segurança dos processos industriais,

nesse item programam-se todos os níveis de alarme e trip (desligamento de
segurança do sistema) da planta.
-

Medição de flutuação do rolo superior dos ternos de moenda;

-

Medição de temperatura dos mancais das turbinas, redutores, moendas,
picadores, desfibradores, volandeiras e pinhões;

-

Medição de temperatura da água de embebição;

-

Medição de temperatura do vapor para as turbinas;

-

Medição de pressão do vapor para as turbinas;

-

Medição de pressão de óleo de lubrificação das turbinas e moendas;

-

Medição de rotação das mesas alimentadoras, esteiras e turbinas.



Instrumentação necessária:
-

10 Transmissores de Posição dos rolos;

-

5 Transmissores de Temperatura de mancais das moendas por terno, 30
transmissores no total;

-

5 Transmissores de Temperatura do vapor na entrada das turbinas;

-

1 Transmissor de Temperatura da água de embebição;

-

10 Transmissores de pressão do vapor das turbinas e pressão de óleo;

-

4 Transmissores de velocidade das esteiras de alimentação de cana.
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Tabela 11 – Comparativo técnico para instalação dos sistemas de instrumentação –
Moagem
Item/necessidades

Profibus PA

4 a 20 mA+Hart

Cartão Master DP – SDCD/CLP

9

0

Cartão de entrada analógica 16
pts

0

13

Cartão de saída analógica 8 pts

1

19

Quantidade de cabos por
instrumentos

9 pares para todos os
instrumentos

330 pares, um par para
cada instrumento

Distância média de cabos dos
instrumentos ao painel do
SDCD/CLP
(Considerando média de 60 m por
instrumento)

522 metros

8580 metros

Necessidade de infraestrutura
para instalação eletromecânica

7 tubulações de 1”

4 eletrocalhas de
100x50mm
1 eletrocalha de
100x200mm
6 tubulações de 1”

Horas/Homem projetadas para
instalação
(Considerando 5 H/H para cada
12 metros construídos)

225 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

1716 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Conclusão aplicada à área de Recepção, Preparo e Moagem:

O grande impacto no comparativo das instalações encontra-se nos materiais
de instalação e nas horas/homem necessários para a instalação do sistema, na
comparação

das

tecnologias,

serão

necessárias

aproximadamente

1500

horas/homem de diferença entre as opções analisadas.

5.4.1.5

Sistema de supervisão

É o software de supervisão utilizado pela operação das áreas de Recepção,
Preparo e Moagem para atuar no processo e fazer seu acompanhamento em tempo
real, além dessa função, também é responsável por: arquivar dados em histórico
para verificação de não conformidades, emitir relatórios com histórico das variáveis
de processo e pode ser interligado a uma rede Ethernet para comunicação com os
outros setores da Usina e até entre Unidades de negócio. Na sequência serão
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apresentadas algumas telas de operação usualmente utilizadas na indústria
sucroenergética.
Fotografia 22 – Sala de Controle da Moenda de Unidade Produtora

Fonte: Editora Valete (2006)
Figura 41 – Tela de Operação da Recepção e Preparo do Sistema de
Supervisão e Operação da Planta

Fonte: Ribeiro (1999)
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Figura 42 – Tela de Operação dos Ternos da Moenda do Sistema de
Supervisão e Operação da Planta

Fonte: Ribeiro (1999)

5.4.2 Tratamento do caldo

A figura 43 ilustra as etapas do processo de tratamento de caldo.
Figura 43 – Esquema do tratamento de caldo
CALDO

CALDO

AQUECEDORES

VAPOR

COLUNA
DE
SULFITAÇÃO

CALDO
AQUECIDO

SULFITAÇÃO

SO2
CONDENSADO
CAL

AGITADOR

ENXOFRE
FORNO

CALDO
CALEAÇÃO

Fonte: Ribeiro (1999)
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O caldo extraído na moagem chega à etapa de tratamento de caldo,
fabricação de açúcar e etanol (álcool anidro ou hidratado) com uma mistura
complexa, contendo os componentes integrais da cana-de-açúcar mais as matérias
estranhas incorporadas ao caldo acidentalmente, através do corte de cana, da
colheita, do transporte, das operações na moagem. O primeiro processo ao qual o
caldo é submetido é o aquecimento. Esse aquecimento se faz necessário para
aumentar o Brix (teor de açúcar) do caldo, elevando-o de 6 a 8 na entrada da Usina
ainda na cana, para 16 a 17 (HUGOT, 1977). Após esse aquecimento o caldo deve
passar por um processo de Clarificação Simples, que consiste em um tratamento
com cal e calor antes da etapa de evaporação.
Os principais objetivos da Clarificação Simples são:
-

Elevar o pH do caldo a um nível onde as perdas de sacarose por inversão
permaneçam num nível mínimo durante o processo subsequente de
recuperação de açúcar;

-

Incremento da pureza;

-

Eliminação de coloides;

-

Separação dos não açúcares;

-

Separação de matérias estranhas como a terra, bagacinhos finos e outras
substâncias solúveis que sejam prejudiciais;

-

Produzir um caldo limpo.
Controlando o pH a um nível ótimo, assegura-se uma remoção satisfatória

dos compostos indesejáveis no caldo e se fornece uma condição adequada para a
recuperação de açúcar.
O pH ideal do caldo é aquele que resulta num pH do xarope de 6,5. Trata-se
do valor mais ou menos ótimo para conduzir as etapas subsequentes de
cristalização,

fornecendo

massas

cozidas

fáceis

de

cristalizar,

mínimo

desenvolvimento de compostos e cor indesejáveis, pequena decomposição dos
açúcares redutores e perda de sacarose por inversão (HUGOT 1977).
A Clarificação Simples é o método mais antigo de purificação do caldo. Esse
tratamento a base de cal e calor forma um precipitado pesado de composição
complexa, no qual parte é mais leve e parte é mais pesada do que o caldo. Esse
precipitado floculante leva consigo a maior parte do material fino que está no caldo e
que não foi extraído pelas peneiras no setor de moagem.
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A separação desse precipitado é feita por sedimentação e decantação.
Esse processo de Clarificação Simples é utilizado para a fabricação do açúcar
demerara ou VHP, porém para a fabricação do açúcar cristal (conhecido como
brando direto) é necessário melhorar a cor e o brilho do açúcar. Para produzir tal
açúcar é necessário recorrer a procedimentos mais complexos do que a Clarificação
Simples. Tais procedimentos usam SO2 ou CO2 com cal, processos chamados de
Sulfitação e Carbonatação, respectivamente.
O açúcar produzido pelo processo de Carbonatação é de melhor qualidade e
mais uniforme do que o produzido por Sulfitação, porém seu custo é muito maior.
Por esse motivo a Carbonatação não é muito utilizada no hemisfério ocidental, mas
é muito utilizada no hemisfério oriental (Java, Formosa, Índia, África do Sul e outros
países).
A Sulfitação pode ser feita a frio ou a quente, antes ou depois do tratamento
com cal. Ela é feita de forma contínua, já que o caldo e os gases de SO 2 passam
contínua e simultaneamente em contracorrente através de uma torre (Coluna de
Sulfitação).
O gás dióxido de enxofre (SO2) é obtido pela combustão do enxofre em
fornos. O gás é resfriado para evitar a formação de SO 3, pois aumentaria o consumo
de enxofre.
O Leite de Cal (hidróxido de cálcio) é obtido através da mistura de cal virgem
com água. A cal virgem deve possuir cerca de 90% de óxido de cálcio. O leite de cal
dever ser preparado com 3 a 4 graus Baumé, pois este valor garante a
controlabilidade do processo, (RIBEIRO, 1999).
A operação de Aquecimento consiste na elevação da temperatura do caldo
caleado a uns graus acima de sua temperatura de ebulição (mais ou menos 105 oC).
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Fotografia 23 – Coluna de sulfitação e aquecedores

Fonte: Ribeiro (1999)

5.4.2.1

Decantadores para a clarificação contínua

Depois que o caldo é sulfitado, caleado e aquecido, ele é enviado para os
decantadores para que seja feita a separação das impurezas (lodo). O tempo de
retenção do caldo nos decantadores varia de 2 a 4 horas, (RIBEIRO, 1999).
Figura 44 – Esquema de um decantador de caldo
TANQUE
CALD
AQUECID

ACIONAMENT
DOS
RASPADORES

CAIXA
CALD
CLARO

CAIXA
LOD

RASPADORES

BANDEJAS

LOD

Fonte: Ribeiro (1999)
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Fotografia 24 – Decantador de caldo e transporte de torta

Fonte: Ribeiro (1999)

5.4.2.2

Automação da área de Tratamento do Caldo

As malhas de controle aplicadas à etapa de Tratamento de Caldo têm
fundamental papel no preparo do caldo processado para fabricação de açúcar ou
etanol. É nessa etapa que as estratégias de controle de processos exigem um
profundo conhecimento de processo dos programadores, para obter uma maior
estabilidade da qualidade do caldo na entrada do processo. Também tem papel
fundamental no retorno econômico do processo, pois é nessa etapa que se faz
grande parte das dosagens de insumos industriais e um erro de automação pode
gerar um consumo excessivo de determinado insumo. O objetivo da aplicação da
automação nestes processos é melhorar a qualidade e produtividade, minimizando
os efeitos das intervenções humanas no controle da matéria-prima que se tornará
açúcar ou etanol. Abaixo se faz o detalhamento da estratégia de controle e da
instrumentação aplicada.


Controle de pH do caldo sulfitado:
Esse controle consiste em medir o pH do caldo após a sulfitação e controlar a

velocidade do inversor de frequência da rosca sem fim que alimenta a vazão de
enxofre para forno rotativo.

95



Instrumentação necessária:
-

1 Transmissor de pH;

-

1 Sinal de saída para o ajuste de velocidade do inversor dos Motores
elétricos.



Controle de pH do caldo caleado:
Esse controle consiste em medir o pH do caldo caleado e controlar a vazão

de leite de cal para correção do pH do caldo. A dosagem de leite de cal pode ser
feita através de válvula de controle ou de bomba dosadora com inversor de
frequência, sendo este último o mais recomendado.
O controle de pH pode ser fracionário, com duas dosagens de leite de cal,
uma dosagem na caleação em função da vazão de caldo e outra dosagem fina no
balão flash, medindo o pH e controlando a dosagem de leite de cal.



Instrumentação necessária:
-

1 Transmissor de pH;

-

1 Transmissor de vazão;

-

2 Sinais de saída para o ajuste de velocidade dos inversores dos Motores
elétricos.



Controle de temperatura do caldo:
Esse controle consiste em medir a temperatura na saída dos aquecedores de

caldo e controlar a vazão de vapor para os aquecedores, mantendo a temperatura
ideal para a decantação.





Instrumentação necessária:
-

4 Transmissores de temperatura;

-

4 Sinais de saída para válvulas de controle.

Controle de vazão e divisão do caldo para os decantadores:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de caldo para os

decantadores. Caso a Usina possua vários decantadores é recomendado fazer a
divisão do caldo, medindo sua vazão geral e distribuindo-o proporcionalmente para
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cada decantador ou colocar um transmissor de vazão para cada decantador. O nível
da caixa de caldo caleado pode fazer parte do controle, alterando a vazão nos casos
de níveis críticos (alto e muito baixo).



Instrumentação necessária:
-

2 Transmissores de vazão;

-

1 Transmissor de nível;

-

3 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de dosagem de polímero para os decantadores:
Esse controle consiste em controlar a dosagem de polímero para cada

decantador, em função da vazão de caldo, mantendo uma relação caldo x polímero
pré-determinada.



Instrumentação necessária:
-

2 Transmissores de vazão (os mesmos da malha acima);

-

2 Sinais de saída para inversores de frequência acionando motores elétricos
das bombas de dosagem.



Controle de retirada de lodo dos decantadores:
Esse controle consiste em medir a densidade do lodo na saída do decantador

e controlar a vazão de saída do lodo através de uma bomba dosadora ou válvula
rotativa.



Instrumentação necessária:
-

2 Transmissores de densidade;

-

2 Sinais de saída para inversores de frequência acionando motores elétricos
das bombas.
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Tabela 12 – Comparativo técnico para instalação dos sistemas de instrumentação –
Tratamento de Caldo
Item/necessidades

Profibus PA

4 a 20 mA+Hart

Cartão Master DP – SDCD/CLP

18

0

Cartão de entrada analógica 16 pts

0

20

Cartão de saída analógica 8 pts

0

36

Cartão de saída analógica 16 pts

0

5

Quantidade de cabos por
instrumentos

15 pares para todos os
instrumentos

68 pares para todos os
instrumentos

Distância média de cabos dos
instrumentos ao painel do
SDCD/CLP
(Considerando média de 70 m por
instrumento)

1050 metros

4760 metros

Necessidade de infraestrutura para
instalação eletromecânica

16 tubulações de 1”

69 tubulações de 1”
1 eletrocalha de
100x200mm

Horas/Homem projetadas para
instalação
(Considerando 5 H/H para cada 12
metros construídos)

224 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

1358 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Conclusão aplicada ao Tratamento de Caldo:
Fica evidente que conforme a quantidade de instrumentos aumenta em uma
etapa do processo, os custos de instalação e mão de obra aumentam
proporcionalmente, o que evidencia as diferenças tecnológicas das soluções
avaliadas. Nesta etapa do processo o ponto de destaque é a diferença dos
cabeamentos, passando de 3000 metros entre as tecnologias.

5.4.2.3

Evaporação

As figuras 45 e 46 ilustram as etapas de processo das áreas de Préevaporação e Evaporação.
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Figura 45 – Fluxograma de instrumentação da pré-evaporação

Fonte: Ribeiro (1999)
Figura 46 – Fluxograma de instrumentação da evaporação múltiplos efeitos com controle de
nível das caixas

Fonte: Ribeiro (1999)

O tratamento do Caldo fornece um caldo clarificado. Este caldo é açúcar
dissolvido na água, com certas impurezas. Como já se eliminou parte das
impurezas, é preciso evaporar a água. Essa é a finalidade da Evaporação.
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Porém, à medida que a água é extraída do caldo, o açúcar fica concentrado,
até aproximar-se do seu ponto de saturação, isto é, do ponto em que os cristais
começam a aparecer na massa.
A concentração é levada até seu ponto máximo, quando o licor-mãe fica
apenas nos espaços livres entres os cristais (massa cozida). Evidentemente uma
massa assim não pode ser manipulada como um caldo ou um xarope líquido. Por
isso a concentração é separada em duas fases:
-

A evaporação, que concentra o caldo clarificado até formar o xarope,
trabalhando apenas com um produto líquido.

-

O cozimento, que começa justamente antes do momento em que os cristais
começam a aparecer no xarope e vai até a concentração máxima.
O ponto de cristalização do caldo de cana fica nas proximidades de 78 o a 80o

brix. Brix é uma escala numérica de índice de refração, ou seja, o quanto um feixe
de luz desvia em relação ao desvio provocado por água destilada, de uma solução
de sacarose, o brix na indústria de alimentos é utilizado para medir a quantidade de
açúcares em uma solução (HUGOT, 1977). Teoricamente é possível obter a
evaporação até 75o brix, porém no cozimento é preciso de um xarope ainda capaz
de dissolver cristais falsos, que se formam no início do cozimento. Por isso o xarope
tem em média 65o brix.
Um evaporador de Usina é constituído principalmente por uma calandra
tubular, a qual serve como um trocador de calor casco e tubo: o vapor de
aquecimento envolve os tubos externamente e o caldo a ser evaporado está no
interior do tubo.
O vapor entra na calandra com uma temperatura e pressão fixa, no qual
condensa, liberando assim seu calor latente. No interior dos tubos está o caldo com
uma temperatura e pressão menor que absorve o calor liberado pela condensação
do vapor.
A remoção inadequada dos condensados pode causar afogamento parcial
dos tubos no lado da calandra, com redução da superfície efetiva de aquecimento.
Os condensados contaminados são encaminhados para a fábrica, como água de
diluição e o condensado bom é retornado para a geração de vapor (caldeiras) para o
seu reaproveitamento.
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O vapor utilizado na Pré-evaporação é o Vapor de Escape das turbinas a
vapor do setor de moagem e da casa de força. O Vapor de Escape possui uma
pressão média de 1,5 kgf/cm².
Em média a evaporação consome entre 200 e 300 quilos de vapor para
evaporar 1000 quilos de água, enquanto o cozimento consome em média 1100
quilos de vapor para evaporar até 1000 quilos de água (RIBEIRO, 1999).
A evaporação é dividida em duas partes: Pré-evaporação e Evaporação.
O caldo é primeiro concentrado em um vaso de pressão (pré-evaporador),
que trabalha com Vapor de Escape com pressão de 1,5 kgf/cm² na calandra. A água
evaporada é extraída do corpo do pré-evaporador em forma de vapor a 0,7 kgf/cm²
(Vapor Vegetal).
O Vapor Vegetal gerado nos pré-evaporadores em função do processo de
evaporação do caldo é utilizado na Evaporação em Múltiplos Efeitos, nos Cozedores
a Vácuo e nos aquecedores de caldo para fazer a concentração do caldo.
O caldo pré-evaporado contém uma concentração em média de 20o brix. Esse
caldo é enviado para a evaporação em múltiplos efeitos, que deverá ser concentrado
até formar o xarope, que, por sua vez, deverá ter uma concentração média de 65o
brix.
Na evaporação em múltiplos efeitos, o vapor da ebulição do caldo de um
corpo é usado como fonte de calor para o corpo seguinte. Isso pode ser realizado
pela redução da pressão no corpo seguinte. Em um arranjo em série, ou múltiplos
efeitos, o princípio de Rillieux estabelece que uma unidade de vapor evaporará
tantas unidades de água quantos forem os corpos ou efeitos (CASTRO E
ANDRADE, 2007). O princípio de Rillieux, como explicado por Castro e Andrade
(2007), está baseado no aproveitamento do calor latente que produz o caldo de cana
ou beterraba, para concentrar e cristalizar. Assim, em um conjunto de 4 efeitos em
série ou quádruplo efeito como é conhecido, uma unidade de vapor é capaz de
evaporar quatro unidades de água.
No corpo do último efeito é feito vácuo para garantir a queda de pressão e
temperatura de cada efeito.
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Figura 47 – Esquema de múltiplos efeitos de evaporação
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Fonte: Ribeiro (1999)

Para obter um Vácuo no equipamento, os vapores liberados pela evaporação
devem ser condensados.
O condensador é um recipiente cilíndrico e fechado em que entra água fria na
parte superior, fazendo contato com os vapores quentes, que condensam
aumentando sua própria temperatura. A mistura da água fria e o condensado dos
vapores saem pela parte inferior do condensador, por uma tubulação até o poço
quente, que está no piso zero. Esta água é enviada para a torre de resfriamento e
voltará novamente para o condensador, em um circuito fechado.
Os condensadores mais utilizados são:
-

condensador em contracorrente, onde o vapor entra na lateral, perto do
fundo.

-

condensador de corrente paralela, onde o vapor entra por cima.

-

condensador ejetor (Multijato), que é uma modificação do condensador de
corrente paralela, onde a água fria entra em forma de spray, através dos bicos
do multijato.
Nesta planta piloto, utiliza-se o sistema com multijato.
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Figura 48 – Conjunto de evaporação
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Fonte: Ribeiro (1999)

Fotografia 25 – Conjunto de Evaporação

Fonte: Ribeiro (1999)

5.4.2.4

Automação da área de Evaporação

As malhas de controle aplicadas às etapas de Pré-evaporação e Evaporação
são responsáveis pela conservação do caldo utilizado na produção de açúcar e
etanol, principalmente para as Unidades que produzem açúcar branco para
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consumo interno ou exportação, qualquer problema que ocorra com a temperatura
nessa etapa poderá agregar cor ao caldo de açúcar afetando diretamente sua
qualidade. O objetivo da aplicação da automação nesses processos é manter a
qualidade do caldo, extrair a água que se encontra misturada a ele, minimizando os
efeitos das intervenções humanas no controle do caldo que se tornará açúcar ou
etanol. Abaixo tem-se o detalhamento da estratégia de controle e da instrumentação
aplicada.


Controle de nível da caixa de caldo clarificado:
Esse controle consiste em medir o nível da caixa de caldo clarificado, abrindo

uma válvula on/off de água quente, caso um nível crítico muito baixo seja atingido.
Esse controle é importante para não faltar líquido para os evaporadores, o que
poderia aquecer os tubos da calandra e parar a geração do Vapor Vegetal, que
causaria falta de vapor para os cozedores e aquecedores, bem como a queima do
caldo, prejudicando sua qualidade.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de nível;

-

1 Transmissor de temperatura;

-

1 Sinal de saída para válvula on/off.



Controle de temperatura do caldo:
Esse controle consiste em medir a temperatura do caldo antes da entrada no

pré-evaporador e controlar a vazão de vapor para o aquecedor de caldo. Esse
controle é importante, pois o caldo irá entrar no pré-evaporador perto de sua
temperatura de ebulição, não prejudicando a eficiência do pré-evaporador.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.
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Controle de nível dos pré-evaporadores:
Esse controle consiste em medir e controlar o nível de caldo para garantir a

máxima eficiência do pré-evaporador. Nível alto no pré-evaporador pode contaminar
o Vapor Vegetal(23).



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de nível;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de vazão e divisão do caldo para vários pré-evaporadores:
Esse controle consiste em medir a vazão de caldo para cada pré-evaporador,

e distribuir a vazão proporcional para cada um, de modo que não falte caldo para
nenhum pré-evaporador. A vazão geral de caldo é medida e é feita uma relação para
o controle individual de vazão para cada pré-evaporador.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de nível das caixas da evaporação múltiplos efeitos:
Esse controle consiste em medir o nível de caixa da evaporação e controlar a

vazão de entrada de caldo. Esse controle permite trabalhar com o nível ótimo para
evaporação. Se o nível estiver muito baixo, a superfície de aquecimento dos tubos
não é usada integralmente, e os tubos podem secar na parte superior. Se o nível
estiver muito alto, a parte inferior do tubo fica afogada com caldo que se move a
baixa velocidade, não obtendo por consequência, a máxima evaporação.
O nível ótimo é aquele em que o líquido começa a ser arrastado para o topo
dos tubos através das bolhas de vapor, com somente um pequeno fluxo na parte
superior do espelho. Esse nível varia com o tamanho dos tubos, temperatura, taxa
de transferência de calor, incrustações e viscosidade do caldo. O nível ótimo está
em aproximadamente 25 a 40% da calandra(23).
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Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de nível;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de vazão de caldo para a evaporação múltiplos efeitos:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de caldo na entrada do

o

1 efeito da evaporação. Esse controle pode trabalhar em cascata com o controle de
nível do 1o efeito(23).



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de brix do xarope:
Esse controle consiste em medir o brix do xarope e controlar a vazão de

xarope na saída do último efeito da evaporação(23).



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de Concentração (Brix);

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de vácuo do último efeito da evaporação:
Esse controle consiste em medir a pressão do corpo do último efeito, e

controlar a vazão de água fria para o condensador barométrico ou multijato (23).



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para válvulas de controle.
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Controle de retirada dos gases incondensáveis do 3o e 4o efeitos:
Esse controle consiste em medir a temperatura do vapor na calandra e a

temperatura na saída dos gases, mantendo um diferencial de temperatura,
controlando a vazão de saída dos gases(23).



Instrumentação necessária:

-

8 Transmissores de temperatura;

-

4 Sinais de saída para válvulas de controle.



Controle de nível das caixas de condensado:
Esse controle consiste em medir o nível da caixa de condensado, controlando

a vazão de condensado na saída da caixa. Com isso garante a extração de
condensado da calandra, permitindo que o evaporador trabalhe com sua máxima
eficiência.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de nível;

-

1 Sinal de saída para válvulas de controle.



Monitoração e alarme de variáveis auxiliares:

Esses alarmes são responsáveis pela segurança dos processos industriais.
Nesta seção programam-se todos os níveis de alarme e trip (desligamento de
segurança do sistema) da planta.
-

Temperatura do caldo clarificado;

-

Temperatura do corpo das caixas de evaporação;

-

Temperatura da calandra das caixas de evaporação;

-

Temperatura da água fria na entrada do multijato;

-

Temperatura da água quente na saída do multijato;

-

Pressão do corpo das caixas de evaporação;

-

Pressão do Vapor de Escape;

-

Pressão do Vapor Vegetal;

-

Condutividade do condensado.
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Instrumentação necessária:

-

19 Transmissores de temperatura;

-

10 Transmissores de pressão;

-

2 Transmissores de condutividade.



Comando e intertravamento de motores:
Esse sistema permite uma operação segura no comando liga/desliga de

motores, pois é feita uma sequência de partida e intertravamento para desarme da
planta, caso ocorra algum problema de segurança ou desarme algum motor que
ponha em risco a operação da evaporação(23).


Instrumentação necessária:
Não se aplica.
76 motores no setor: 304 entradas digitais, 76 saídas digitais e 46 entradas

analógicas dos inversores das moendas.
Tabela 13 – Comparativo técnico para instalação dos sistemas de instrumentação – Préevaporação e Evaporação
Item/necessidades

Profibus PA

4 a 20 mA+Hart

Cartão Master DP – SDCD/CLP

18

0

Cartão de entrada analógica 16 pts

0

20

Cartão de saída analógica 16 pts

0

17

Cartão de entrada digital 16 pts

0

19

Cartão de saída digital 16 pts

0

5

Quantidade de cabos por
instrumentos

15 pares para todos os
instrumentos

68 pares para todos os
instrumentos

Distância média de cabos dos
instrumentos ao painel do SDCD/CLP
(Considerando média de 70 m por
instrumento)

1050 metros

4760 metros

Necessidade de infraestrutura para
instalação eletromecânica

16 tubulações de 1”

69 tubulações de 1”
1 eletrocalha de
100x200mm

Horas/Homem projetadas para
instalação
(Considerando 5 H/H para cada 12
metros construídos)

224 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

1358 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Conclusão aplicada à Pré-evaporação e Evaporação:
Nas áreas de pré-evaporação e evaporação, observou-se uma consistente
diferença nos requisitos de horas/homem para as instalações, ficando uma diferença
superior a 1100 H/H, no comparativo da aplicação das tecnologias.

5.4.2.5

Sistema de supervisão

É o software de supervisão utilizado pela operação das áreas de tratamento,
pré-evaporação e evaporação para atuar no processo e fazer seu acompanhamento
em tempo real. Além dessa função, também é responsável por: arquivar dados em
histórico para verificação de não conformidades, emitir relatórios com histórico das
variáveis de processo e pode ser interligado a uma rede Ethernet para comunicação
com os outros setores da Usina e até entre Unidades de negócio. Na sequência,
serão apresentadas algumas telas de operação usualmente utilizadas na indústria
sucroenergética.
Figura 49 – Tela de operação do sistema de supervisão para área de Evaporação

Fonte: Ribeiro (1999)
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5.4.3

Destilação de álcool

As figuras 50 e 51 ilustram as etapas dos processos de produção de álcool,
Fermentação e Destilação.
Figura 50 – Fluxograma de instrumentação de Fermentação

Fonte: Ribeiro (1999)
Figura 51 – Fluxograma de Instrumentação da Destilaria

Fonte: Ribeiro (1999)
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O mel final, mais conhecido como melaço, que sobrou do processo de
produção do açúcar é utilizado para a produção de álcool. Da fermentação do
melaço resulta uma grande porcentagem do álcool feito no Brasil.
A pureza do melaço depende da quantidade de esgotamento feita na fábrica
de açúcar, normalmente de 58o a 60o, com uma concentração média de 75 o a 80o
brix (RIBEIRO, 1999).
Fotografia 26 – Destilaria de Produção de Etanol

Fonte: Usinas Guarani, Unidade Cruz Alta (2015)

Chegando à fermentação, o melaço é diluído com água ou com caldo, para
uma concentração em média de 18o a 22o brix, originando o mosto. O brix ideal do
mosto depende do tipo de levedura utilizada e do processo de condução da
fermentação. Quando se trabalha com um mosto diluído, a fermentação é mais fácil,
rápida e completa e a multiplicação é favorecida pela transferência de oxigênio. Os
problemas de limpeza dos aparelhos são menores, porém exige maior volume de
dornas e diminui a capacidade dos aparelhos, exigindo mais vapor e água. Quando
se trabalha com um mosto muito concentrado, a fermentação é mais lenta e
incompleta (açúcar residual alto), exigindo mais limpeza nos aparelhos e menor
rendimento da fermentação.
O mosto preparado é enviado para as dornas de fermentação, onde é
adicionado o levedo (fermento), iniciando a fermentação alcoólica.
A fermentação alcoólica é composta por 3 fases: fermentação preliminar,
fermentação principal e fermentação complementar.
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Fermentação Preliminar:
Essa fase tem início quando o fermento é adicionado e termina quando o
desprendimento de gás carbônico CO2 se torna evidente.
Nessa fase, apesar do fermento estar consumindo sacarose do mosto,
praticamente não há produção de álcool e por este motivo, deseja-se que a duração
desta fase seja a menor possível. Atualmente existem métodos de fermentação que
eliminam essa fase.

Fermentação Principal:
Essa fase tem início quando é caracterizado o desprendimento do gás
carbônico CO2. A produção de CO2 vai aumentando progressivamente e com
rapidez, dando a impressão que o mosto está em plena ebulição, por este motivo há
um aumento de 20% do volume e da temperatura (RIBEIRO, 1999). Então se torna
necessária a verificação constante da densidade (brix) e da temperatura do mosto.
As dornas possuem um sistema de resfriamento do mosto.
Nessa fase a formação de álcool é máxima e rápida, diminuindo o brix do
mosto até o ponto da fermentação complementar.

Fermentação Complementar:
Essa fase tem início quando é caracterizada a queda de desprendimento do
gás carbônico CO2 e a diminuição da temperatura do mosto. Essa fase é muito
delicada, pois é nela que podem aparecer infeções e formação dos álcoois
superiores, devido ao óleo da cana. Isso quer dizer que a maior rapidez dessa fase
resultará em um álcool de melhor qualidade, mais fino.
Segundo Ribeiro (1999), essa fase é controlada pelas medições de brix até o
ponto favorável para a destilação. O brix final varia de 3 o a 8o, dependendo da
concentração inicial do mosto e outros fatores.
Quando termina a fermentação alcoólica, o mosto torna-se vinho, pois não
possui mais sacarose.
A fermentação alcoólica pode ser feita com processo contínuo ou em
batelada.
O vinho é centrifugado para a separação do fermento e enviado para a dorna
volante que alimenta os aparelhos de destilação, o fermento então é enviado para as
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Cubas, onde passa por um tratamento para ser reutilizado nas próximas
fermentações.
O tratamento do fermento consiste na diluição com água e diminuição do pH.
O fermento deixa a fermentação com uma concentração média de 10 a 12 o brix e é
diluído com água até 5o brix. Depois de diluído, seu pH é tratado, adicionando ácido
sulfúrico para baixar o pH até 2.5.
Fotografia 27 – Dornas de Fermentação

Fonte: Arquivo próprio do Autor

5.4.3.1

Destilação de álcool

O vinho centrifugado é bombeado da dorna volante para a caixa de vinho no
topo da destilaria, ou diretamente para o Condensador E, onde sofre aquecimento
com os vapores da Coluna Retificadora B. O vinho praticamente degasado é
aquecido até 70 a 75oC, passando a seguir ao conjunto de recuperadores ou
Trocador K, onde é aquecido com a vinhaça que sai da base da Coluna Epuradora
A, alcançando uma temperatura de 90 a 94oC, entrando na Coluna A1, onde sofre
uma epuração a baixo grau.
Na Coluna A1, o vinho é aquecido com os vapores que sobem da calandra,
entrando em ebulição, perdendo maior parte das impurezas, principalmente os
produtos leves ou produtos de cabeça que sobem para a Coluna D, sobreposta a
Coluna A1. Da base da coluna A1, o vinho passa para a coluna A, de onde vai
descendo e se empobrecendo em álcool até chegar à base da coluna A, originando
a vinhaça. O vapor injetado na base da coluna A vai subindo, tendo contato com o
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vinho que está descendo, chegando à coluna A16, onde é retirada da coluna A,
originando a flegma.
Fotografia 28 – Coluna de Destilação

Fonte: Arquivo próprio do Autor

A flegma que sai da coluna A16 entra na base da coluna B (que está em cima
da coluna B1) e vai subindo por ela até chegar a seu topo com 96oGL, originando o
álcool hidratado(23). Na coluna B1 (coluna de esgotamento), a flegma vinda da
coluna A vai se esgotando gradativamente até a sua base, onde está a entrada de
vapor. Na base da coluna B sai o álcool fraco que retorna para a coluna A.
O álcool hidratado que sai da coluna B vai para a coluna C (desidratadora),
onde o álcool alcançará 99 a 99,8oGL originando o álcool anidro, através da extração
da água pelo benzol ou ciclo-hexano.
O álcool hidratado entra no topo da coluna C, juntamente com o benzol ou
ciclo-hexano. No pé da coluna entra o vapor, que vai subindo, tendo contato com
álcool hidrato e benzol. O benzol ou ciclo-hexano vai extrair a molécula de água
contida no álcool hidratado, deixando-o mais concentrado. O benzol e a água
formam uma mistura ternária (água + benzol + álcool fraco), que é enviada para a
coluna P (recuperadora). O álcool anidro sai no pé da coluna C.
A mistura ternária entra na coluna P, entrando em contato com o vapor
injetado no pé da coluna, extraindo a água da mistura ternária. O recuperado da
coluna P (benzol + álcool) vai para o condensador I, e retorna para a coluna C.
Teoricamente a coluna P tem que eliminar a mesma quantidade de água que foi
extraída da coluna C.
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A coluna A possui condensadores R para recuperação dos gases
incondensáveis da cabeça da coluna D que retornam para a coluna A.
A coluna B possui condensadores E para recuperação dos gases
incondensáveis da cabeça da coluna.
A coluna C possui condensadores H para recuperação dos gases
incondensáveis da cabeça da coluna.
Tanto o álcool hidratado, como o álcool anidro são resfriados na saída das
colunas, enviados para o tanque de medição e posteriormente bombeados para os
tanques de armazenamento.

5.4.3.2

Automação da área de Fermentação

As malhas de controle aplicadas à etapa de Fermentação são responsáveis
pela qualidade e padronização da matéria-prima utilizada para produção de etanol. É
fundamental que os controles analíticos e de dosagem de produtos estejam
extremamente bem ajustados e com repetibilidade para garantia do padrão do mosto
enviado para o processo de Destilação. Nessa etapa do processo é fundamental o
conhecimento físico-químico da matéria, levedura, pois trata-se de um controle que
manipula um microrganismo que se degrada com grande facilidade. A intervenção
humana deve ser minimizada nessa etapa.


Controle de brix do mosto:
Esse controle consiste em medir o brix do mosto, e controlar a vazão de

melaço, através de uma válvula de controle ou de uma bomba com inversor de
frequência (RIBEIRO, 1999). Essa etapa do processo é fundamental para garantir o
padrão de mosto utilizado para alimentação e reprodução do fermento.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de densidade/concentração;

-

3 Transmissores de vazão, água, mel e caldo;

-

3 Sinais de saída para acionamento de inversores responsáveis pela

dosagem dos produtos.

115



Controle de vazão do mosto:
Esse controle consiste em medir a vazão de mosto para a fermentação, e

controlar a vazão de água para o diluidor de melaço.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de vazão;

-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível das dornas contínuas de fermentação:
Esse controle consiste em medir o nível das dornas contínuas, e controlar a

saída do mosto para a próxima dorna.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de nível;

-

6 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de pressão da dorna contínua:
Esse controle consiste em medir a pressão da primeira dorna contínua, e

controlar a extração do gás carbônico (CO2) da dorna volante.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de pressão;

-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de temperatura das dornas de fermentação:
Esse controle consiste em medir a temperatura do mosto na dorna, e

controlar a vazão de água para o resfriador.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de temperatura;

-

6 Transmissores de vazão da recirculação;

-

6 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.
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Controle de vazão de água para a cuba:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de água para diluição do

fermento.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de vazão;

-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de pH do fermento:
Esse controle consiste em medir o pH do fermento, e controlar a vazão de

ácido sulfúrico, através de uma bomba dosadora com inversor de frequência.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de pH;

-

2 Sinais de saída para acionamento de inversor de frequência para motores

elétricos.



Controle de vazão de fermento para fermentação:
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de fermento para as

dornas de fermentação. Pode ser feita uma cascata com controle de nível da última
cuba(23).



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de vazão;

-

2 Transmissores de nível;

-

6 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Monitoração e alarmes de variáveis auxiliares:

Esses alarmes são responsáveis pela segurança dos processos industriais.
Nessa seção programam-se todos os níveis de alarme e trip (desligamento de
segurança do sistema) da planta.
-

Medição de corrente dos motores das centrífugas de vinho;
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-

Medição de nível da dorna volante;

-

Medição de nível da caixa de melaço;

-

Medição de temperatura do melaço;

-

Medição de temperatura do mosto;

-

Medição de temperatura do caldo;

-

Medição de temperatura do mosto antes e depois dos resfriadores;

-

Medição de temperatura da água de refrigeração dos resfriadores.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de corrente;

-

8 Transmissores de nível;

-

27 Transmissores de temperatura.

5.4.3.3

Automação da área de Destilação

As malhas de controle aplicadas à etapa de Destilação são responsáveis pela
conservação do processo de produção de etanol. A etapa final da produção de
etanol é uma etapa bastante crítica, pois envolve área classificada, ou seja, risco
grave de acidentes e incêndios, com consequências graves para a Planta. Assim
sendo, essa etapa exige um controle refinado e com alto grau de proteção e
segurança.


Controle de pressão das colunas A, B, C e P:
Esse controle consiste em medir a pressão das colunas, e controlar a vazão

de vapor.



Instrumentação necessária:

-

8 Transmissores de pressão;

-

8 Transmissores de temperatura;

-

8 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de alimentação de vinho para a coluna A:
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Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja A16, e controlar a
vazão de vinho para a coluna A.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível da calandra da coluna A:
Esse controle consiste em medir o nível da coluna A, e controlar a vazão de

vinhaça na saída da coluna A.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de nível;

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de retirada de álcool hidratado através da temperatura da
bandeja B4:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja B4, e controlar a

retirada de álcool hidratado da coluna B.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de retirada de álcool hidratado através do diferencial de
temperatura entre a bandeja B4 e o topo da coluna B:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja B4 e do topo da

coluna B. Como a temperatura do topo da cabeça da coluna está estável, controla-
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se a retirada de álcool hidratado, mantendo um diferencial entre a temperatura da
bandeja B4 e o topo da coluna.



Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de pressão;

-

4 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de retirada de álcool hidratado através do grau alcoólico:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja B4, a vazão e

grau alcoólico do álcool hidratado, e controlar a retirada de álcool hidratado da
coluna B.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de densidade;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível do tanque de refluxo da coluna B:
Alguns aparelhos de destilação possuem um tanque acumulador de refluxo

dos condensadores E/E1/E2, que entram na coluna B.
Esse controle consiste em medir e controlar a vazão de refluxo para a coluna B, em
cascata com o nível do tanque acumulador.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de nível;

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.
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Controle de pH do álcool hidratado:
Esse controle consiste em medir o pH do álcool hidratado na saída da coluna

B, e controlar a vazão de soda para a coluna B, através de uma bomba dosadora
com inversor de frequência.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de pH;

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento de inversores de frequência para motores

elétricos.



Controle de alimentação de benzol ou ciclo-hexano para a coluna C, em
função da vazão de álcool hidratado:
Esse controle é feito através da vazão de álcool hidratado que entra na coluna

C, mantendo uma relação e controlando a dosagem de benzol ou ciclo-hexano.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento para inversores de frequência para

motores elétricos.



Controle de alimentação de ciclo-hexano para a coluna C, em função da
temperatura da coluna C:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja C-38 e do topo da

coluna C. Como a temperatura do topo da cabeça da coluna está estável, controlase a reposição de ciclo-hexano, mantendo um diferencial entre a temperatura da
bandeja C-38 e o topo da coluna.



Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.
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Controle de nível da coluna C:
Esse controle consiste em medir o nível da calandra da coluna C, e controlar

a retirada de álcool anidro na saída da coluna C.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de nível;

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de extração do ternário da coluna C:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja C33, e controlar a

vazão do ternário da coluna C.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de nível;

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de vazão de ternário para decantador de ciclo:
Esse controle consiste em medir a vazão do ternário, e controlar a vazão do

ternário para o decantador de ciclo-hexano.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível de interface do decantador de ciclo-hexano:
Esse controle consiste em medir o nível de interface do decantador, e

controlar a retirada da camada pesada enviada para a coluna P.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de nível;
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-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de extração do recuperado da coluna P:
Esse controle consiste em medir a temperatura da bandeja P19, e controlar a

extração do recuperado que retornará para a coluna C.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de temperatura dos condensadores:
Esse controle consiste em medir a temperatura na saída dos condensadores,

e controlar a vazão de água de resfriamento.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de temperatura;

-

6 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Monitoração e alarmes de variáveis auxiliares:

Esses alarmes são responsáveis pela segurança dos processos industriais,
nesse item programam-se todos os níveis de alarme e trip (desligamento de
segurança do sistema) da planta.
-

Temperatura dos condensadores (E, E1, E2, R, R1, H, H1, H2, I, I1, I2);

-

Temperatura do vinho antes do condensador E, e após o trocador K;

-

Temperatura da Coluna A (pé da coluna A1 e entrada de vinho A16);

-

Temperatura da Coluna B (pé da coluna B1, entrada de flegma B4 e topo da

coluna);
-

Temperatura da Coluna C (pé da coluna C4, bandeja C14, bandeja C33 e

topo da coluna);
-

Temperatura da Coluna P (pé da coluna P3, bandeja P19 e topo da coluna);

-

Temperatura do decantador de ciclo-hexano;
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-

Temperatura da água industrial para os condensadores e da água servida na

saída dos condensadores;
-

Temperatura do vapor;

-

Pressão do vapor;

-

Pressão do vinho;

-

Vazão de vinho para a coluna A;

-

Vazão de vapor para a coluna A;

-

Vazão de vapor para a coluna B;

-

Vazão de vapor para a coluna C;

-

Vazão de vapor para a coluna P;

-

Vazão de refluxo do ternário da coluna C.



Instrumentação necessária:

-

49 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de pressão;

-

6 Transmissores de vazão.



Comando e intertravamento de motores:
Esse sistema permite uma operação segura no comando liga/desliga de

motores, pois é feita uma sequência de partida e intertravamento para desarme da
planta, caso ocorra algum problema de segurança ou desarme algum motor que
ponha em risco a operação da destilaria.



Instrumentação necessária:
Não se aplica.
128 motores no setor: 512 entradas digitais, 128 saídas digitais e 52 entradas

analógicas dos inversores das moendas.

124
Tabela 14 – Comparativo técnico para instalação dos sistemas nas áreas de Fermentação e
Destilação
Item/necessidades

Profibus PA

4 a 20 mA+Hart

Cartão Master DP

30

0

Cartão de entrada analógica 16
pts

0

35

Cartão de saída analógica 16 pts

0

23

Cartão de entrada digital 16 pts

0

32

Cartão de saída digital 16 pts

0

8

Quantidade de cabos por
acionamentos

31 pares de cabos

964 pares de cabos

Distância média de cabos do
CCM ao painel

2026 metros

67970 metros

Necessidade de infraestrutura
para instalação eletromecânica

27 tubulações de 1”

1 eletrocalha de
300x100 mm
2 eletrocalhas de
100x100mm

Horas/Homem projetadas
(Considerando 5 H/H para cada
12 metros construídos)

414 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

13594 horas/homem
necessárias para
instalação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Conclusão aplicada à área de Fermentação e Destilação:

A grande quantidade de instrumentos e motores dessas etapas do processo
gera um impacto bastante significativo nas instalações, principalmente comparando
um CCM convencional contra um CCM inteligente em Profibus DP. A quantidade de
cabos necessários para a conexão dos dois sistemas ao sistema de supervisão e
controle remoto é bastante expressiva, bem como as horas/homens necessárias
para a instalação e lançamento dos mesmos.

5.4.3.4

Sistema de supervisão

É o software de supervisão utilizado pela operação das áreas de fermentação
e destilação para atuar no processo e fazer seu acompanhamento em tempo real.
Além dessa função, também é responsável por: arquivar dados em histórico para
verificação de não conformidades, emitir relatórios com histórico das variáveis de
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processo e pode ser interligado a uma rede Ethernet para comunicação com os
outros setores da Usina e até entre Unidades de negócio. Na sequência, serão
apresentadas algumas telas de operação usualmente utilizadas na indústria
sucroenergética.
Figura 52 – Tela de operação da Fermentação

Fonte: Ribeiro (1999)
Figura 53 – Tela de Operação da Destilaria

Fonte: Ribeiro (1999)
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5.4.4 Geração de vapor

Uma indústria sucroenergética é praticamente autossuficiente em energia,
obtendo a potência e o calor necessários pela queima de seu próprio combustível, o
bagaço de cana-de-açúcar. Do produto dessa queima do bagaço, resulta o vapor
de água que é utilizado no processamento de seus produtos (Açúcar, Álcool,
Leveduras, entre outros) e na geração de energia elétrica para consumo próprio e
exportação (Venda do excedente). A figura 53 apresenta essas etapas do processo
de geração de vapor.

Figura 54 – Fluxograma de Produção de Vapor e Energia

Fonte: Solidda Energia (2016)
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Fotografia 29 – Geração de Vapor, Caldeiras

Fonte: Revista Álcoolbras, Editora Valete (2008)

As caldeiras são responsáveis pela geração de vapor que alimenta as
turbinas a vapor, que, por sua vez, movimentam as moendas para a extração do
caldo ou os geradores de energia elétrica.
O Vapor Direto é produzido à alta pressão em pelo menos 4 níveis de
pressão. Em unidades mais antigas, normalmente com geração apenas para
consumo próprio, sem exportação, utiliza-se a pressão de 21 kgf/cm². Já nas
unidades que além da produção e consumo próprio de energia, exportam seus
excedentes, utilizam-se as seguintes pressões de trabalho: 42 kgf/cm², 66 kgf/cm2 e
as mais modernas, já operam com 100 kgf/cm². Nesta planta piloto, utilizam-se
caldeiras com pressão de 66 kgf/cm².
Segundo Ribeiro (1999), o bagaço sai das moendas com umidade de 48%
aproximadamente, e é transportado até as caldeiras através de esteiras, que
alimentam os dosadores de bagaço. A alimentação da caldeira normalmente é do
tipo spreader-stoker, que consiste numa alimentação bagaço e ar, através do
ventilador espargidor, que permite a maior queima do bagaço em suspensão.
Grelhas rotativas asseguram a queima do restante do bagaço, mostrando muita
eficiência na remoção das cinzas. A queima em suspensão também dá uma
resposta mais rápida a variações de cargas.
O uso de pré-aquecedores de ar e economizador permitem uma melhor
eficiência da caldeira, aproveitando os gases de saída da fornalha. O pré-aquecedor
aquece o ar de combustão e o economizador aquece a água de alimentação.
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O uso de sopradores de fuligens em pontos estratégicos da caldeira,
permitem a eficiência total do feixe tubular. A permanência de fuligens entre os tubos
do feixe tubular causa perda de calor.
Um lavador de gases, na saída da fornalha, permite que o gás da chaminé
seja mais limpo, evitando que o bagacinho fino seja jogado para a atmosfera.
A água de alimentação das caldeiras não deve causar incrustações ou
corrosão ao tubulão e feixe tubular da caldeira, e deve fornecer um vapor livre de
contaminantes. A melhor fonte de água capaz de satisfazer essa necessidade é a
água da condensação do próprio vapor.
Assim, o condensado do vapor constitui na principal fonte de suprimento de
água. Como a quantidade de condensado não é suficiente, devido às perdas, é
necessário o complemento com água fria tratada.
O tratamento da água de alimentação das caldeiras requer o seguinte:
-

desaeração para remoção do oxigênio por flasheamento;

-

aquecimento, através do próprio desaerador e economizador;

-

tratamento químico, para evitar incrustações e prevenir corrosões;

-

purgas nos tubulões, para reduzir a acumulação de sólidos, instalando

válvulas de descarga de fundo.
Uma operação constante e uniforme é vital para manter a eficiência da
caldeira.
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Figura 55 – Esquemático de Caldeira

Fonte: Bizzo (2016)

5.4.4.1

Automação da área de Geração de Vapor

As malhas de controle aplicadas à etapa de Geração de Vapor são
responsáveis pela disponibilidade de vapor, com temperatura e pressão necessárias
para o processamento das etapas de produção de açúcar e etanol, bem como para
a geração de energia elétrica. É uma etapa bastante crítica do ponto de vista de
segurança e intertravamentos, pois envolve área com altas pressões e temperaturas
(RIBEIRO, 1999).



Controle de nível a 2 elementos:
Esse controle consiste em medir o nível do tubulão superior e a vazão de

vapor gerado pela caldeira, e controlar a vazão de água de alimentação.

130



Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de nível;

-

2 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível a 3 elementos:
Esse controle é similar ao controle por 2 elementos, incluindo o terceiro

elemento que é a medição de vazão de água de alimentação. O controle é feito com
blocos PID, que fazem a relação das seguintes variáveis de processo: Vazão de
entrada de água, Vazão de saída de vapor e Nível de água no balão da Caldeira
(RIBEIRO, 1999).



Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de nível;

-

4 Transmissores de vazão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de pressão do vapor:
Esse controle consiste em medir a pressão do vapor na saída da caldeira, e

controlar a vazão de ar de combustão e bagaço combustível, mantendo uma relação
ar/bagaço.



Instrumentação necessária:

-

6 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle master de pressão:
Esse controle é utilizado para um conjunto de caldeiras, que consiste em

medir a pressão de vapor no coletor, e controlar a combustão de cada caldeira
(vazão de ar e bagaço), mediante a um ajuste de carga para cada caldeira.
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Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de pressão;

-

14 Sinais de saída para acionamento válvula de controle e dosadores de

bagaço.



Controle de pressão da fornalha:
Esse controle consiste em medir a pressão da fornalha da caldeira, e

controlar a vazão de gás na saída para a chaminé.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de temperatura do vapor superaquecido:
Esse controle consiste em medir a temperatura do vapor após o

superaquecedor, e controlar vazão de água através de um dessuperaquecedor,
diminuindo a temperatura do vapor.



Instrumentação necessária:

-

4 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de nível do desaerador:
Esse controle consiste em medir o nível do desaerador, e controlar a vazão

de água na entrada do desaerador.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

2 Transmissores de nível;

-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.
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Controle de pressão do desaerador:
Esse controle consiste em medir a pressão do desaerador, e controlar a

vazão de vapor para o desaerador.



Instrumentação necessária:

-

1 Transmissor de pressão;

-

1 Sinal de saída para acionamento válvula de controle.



Controle da redutora de pressão de vapor direto p/ escape:
Esse controle consiste em medir a pressão da linha de vapor de escape, e

controlar a válvula redutora do vapor direto para complementação do vapor de
escape. Por segurança, mede-se a pressão da linha de vapor direto, que entrará
como antecipação no controle, para proteger a linha de vapor direto.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

4 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle da redutora de pressão de escape p/ vapor vegetal:
Esse controle consiste em medir a pressão da linha de vapor vegetal, e

controlar a válvula redutora do vapor de escape para complementação do vapor
vegetal. Por segurança, mede-se a pressão da linha de vapor de escape, que
entrará como antecipação no controle, para proteger a linha de vapor de escape.



Instrumentação necessária:

-

2 Transmissores de temperatura;

-

4 Transmissores de pressão;

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.
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Controle de descarga de fundo automática:
Esse controle consiste em estabelecer o tempo entre as purgas e a abertura

automática da válvula de descarga para retirada do lodo e sólidos do tubulão de
vapor.



Instrumentação necessária:

-

2 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Controle de sopragem de fuligem automática:
Esse controle consiste em estabelecer o tempo entre as sopragens e o

comando automático dos sopradores de fuligens, válvulas de vapor e válvula de
dreno.



Instrumentação necessária:

-

16 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.

Controle de limpeza automática das grelhas:
Esse controle consiste em estabelecer o tempo entre a limpeza e o comando
automático das grelhas e válvula de dreno para remoção das cinzas.



Instrumentação necessária:

-

12 Sinais de saída para acionamento válvula de controle.



Sistema de segurança da caldeira:

Esse sistema permite a proteção e segurança de uma operação, evitando riscos
aos equipamentos e possíveis prejuízos causados por eventuais falhas de operação,
como:
-

desarme de motores (ventiladores forçados e induzidos);

-

desarme de turbina do ventilador induzido;

-

desarme dos dosadores de bagaço;

-

queda na pressão de ar das válvulas pneumáticas;

-

queda na pressão de água de alimentação;
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-

eventual emergência na operação;

-

nível muito baixo do tubulão de vapor;

-

pressão muito baixa do vapor e etc.



Monitoração e alarmes de variáveis auxiliares:

-

Pressão do tubulão de vapor;

-

Pressão do ar antes do pré-aquecedor;

-

Pressão do ar após o pré-aquecedor;

-

Pressão dos gases antes do pré-aquecedor;

-

Pressão dos gases após o pré-aquecedor;

-

Pressão dos gases após o economizador;

-

Pressão da água de alimentação;

-

Temperatura do vapor no tubulão de vapor;

-

Temperatura da água antes do economizador;

-

Temperatura da água após o economizador;

-

Temperatura do ar antes do pré-aquecedor;

-

Temperatura do ar após o pré-aquecedor;

-

Temperatura dos gases antes do pré-aquecedor;

-

Temperatura dos gases após o pré-aquecedor;

-

Temperatura dos gases após o economizador;

-

Rotação dos dosadores de bagaço;

-

Rotação da turbina do exaustor;

-

Rotação da turbina da bomba de água de alimentação;

-

Corrente dos motores (ventiladores, exaustores e bombas de água).



Instrumentação necessária:

-

16 Transmissores de temperatura;

-

14 Transmissores de pressão;

-

23 Transmissores de velocidade.



Comando e intertravamento de motores:
Esse sistema permite uma operação segura no comando liga/desliga de

motores, pois é feita uma sequência de partida e intertravamento para desarme da
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planta, caso ocorra algum problema de segurança ou desarme algum motor que
ponha em risco a operação da caldeira.



Instrumentação necessária:
Não se aplica.
102 motores no setor: 408 entradas digitais, 102 saídas digitais e 80 entradas

analógicas dos inversores das moendas.

Tabela 15 – Comparativo técnico para instalação dos sistemas na área de Geração de
Vapor
Item/necessidades

Profibus PA

4 a 20 mA+Hart

Cartão Master DP – SDCD/CLP

18

0

Cartão de entrada analógica 16
pts

0

5

Cartão de saída analógica 16 pts

0

Cartão de entrada digital 16 pts

0

26

Cartão de saída digital 16 pts

0

7

Quantidade de cabos por
acionamentos

18 pares de cabos

590 pares de cabos

Distância média de cabos do
CCM ao painel do SDCD/CLP
(Considerando média de 10 m por
acionamento + norma 1 m por
acionamento para cabos Profibus
DP)

1136 metros

41300 metros

Necessidade de infraestrutura
para instalação eletromecânica

15 tubulações de 1”

42 tubulações de 1”
1 eletrocalha de
100x100mm

Horas/Homem projetadas para
instalação
(Considerando 5 H/H para cada
12 metros construídos)

246 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

10528 horas/homem
necessárias para
montagem e instalação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Conclusão aplicada à área de Geração de Vapor:

Pode-se observar que o grande impacto nas instalações baseia-se na
quantidade de materiais de campo e nas horas/homem, consequentemente a
instalação em rede se mostra extremamente vantajosa com relação à instalação
convencional em 4 a 20 mA+Hart.

5.4.4.2

Sistema de supervisão

É o software de supervisão utilizado pela operação das áreas de tratamento,
pré-evaporação e evaporação para atuar no processo e fazer seu acompanhamento
em tempo real, além dessa função, também é responsável por: arquivar dados em
histórico para verificação de não conformidades, emitir relatórios com histórico das
variáveis de processo e pode ser interligado a uma rede Ethernet para comunicação
com os outros setores da Usina e até entre Unidades de negócio. Na sequência,
será apresentada uma das telas de operação usualmente utilizadas na indústria
sucroenergética.
Figura 56 – Tela de Operação das Caldeiras

Fonte: Ribeiro (1999)

137

É importante lembrar que na lista de instrumentos referenciados acima, só
constam os instrumentos das malhas das principais áreas analisadas, todas as
áreas periféricas e de apoio à produção não foram consideradas nessa contagem de
malhas. O total validado para a planta modelo, incluindo os periféricos, segue as
quantidades descritas na Tabela 5, deste trabalho.

138

6 RESULTADOS

6.1 Resultados econômicos

Para efetivação dos resultados econômicos, adotaram-se como premissas os
seguintes valores dos cartões/módulos do SDCD e instrumentos de campo:
A Tabela 16, apresenta os custos dos hardwares da Yokogawa, detentora da
tecnologia do SDCD adotada como padrão para esta planta modelo, com
capacidade de comparação da instalação da instrumentação chão de fábrica das
tecnologias Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart.
Tabela 16 – Valores dos equipamentos para composição dos Sistemas de Controle
Descrição:

Valor Unitário c/ impostos:

Fonte de Alimentação

R$ 2.331,04

CPU – Módulo de Processamento

R$ 14.793,40

Módulo de Entrada Analógica

R$ 10.128,31

Módulo de Saída Analógica

R$ 2.548,70

Módulo de Entrada Digital

R$ 2.418,71

Módulo de Saída Digital

R$ 2.418,71

Base – Rack

R$ 44.537,39

Cartão de Rede Ethernet

R$ 8.943,16

Cartão de Rede Profibus DP/PA e AS’i

R$ 9.188,06

Fonte: Tabela de preços Yokogawa (2014)

A instrumentação chão de fábrica que é utilizada como base para este estudo,
é baseada no fornecimento do fabricante Multinacional Yokogawa para a
Instrumentação Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart. Neste trabalho iremos fazer o
levantamento dos custos comparativos entre as soluções tecnológicas em função da
quantidade de instrumentos que a planta modelo utiliza, as tabelas 12 (A e B) com o
comparativo dos valores das instrumentações Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart.
Tabelas 17 e 18: Valores dos instrumentos de medição e controle que
compõem a planta e que serão utilizados como referência para o comparativo deste
trabalho.
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Tabela 17 – Profibus PA
Equipamento Profibus PA
Coupler para rede Profibus DP/PA 6es7 157-0ac81-0xa0
Conector para rede Profibus DP
TT – Transmissor de Temperatura
PT – Transmissor de Pressão
DT – Transmissor de Densidade
FY – Posicionador rotativo para válvulas de controle
FY – Posicionador linear para válvulas de controle
pHT – Transmissor de pH
Junção JM1 – 16 instrumentos
AT – Transmissor de CO2
AT – Transmissor de Condutividade
FT – Transmissor de vazão mássico

Preço/metro/unid.
R$ 9.551,58
R$ 650,00
R$ 2.936,51
R$ 5.067,35
R$ 16.225,33
R$ 5.266,21
R$ 6.110,00
R$ 2.900,50
R$ 950,00
R$ 3.900,00
R$ 3.990,00
R$ 20.285,00

Fonte: Tabela de preços Yokogawa (2014).
Tabela 18 – Instrumentação 4 a 20 mA+Hart
Equipamento Hart – 4 a 20 mA
TT – Transmissor de Temperatura
PT – Transmissor de Pressão
DT – Transmissor de Densidade
FY – Posicionador rotativo para válvulas de controle
FY – Posicionador linear para válvulas de controle
pHT – Transmissor de pH
AT – Transmissor de CO2
AT – Transmissor de Condutividade
FT – Transmissor de vazão mássico

Preço/metro/unid.
R$ 2.801,26
R$ 4.924,33
R$ 16.085,00
R$ 5.266,21
R$ 5.932,50
R$ 2.850,45
R$ 3.785,50
R$ 3.789,90
R$ 19.965,50

Fonte: Tabela de preços Yokogawa (2014).
Em função das arquiteturas apresentadas, comparando as soluções
tecnológicas aplicadas nesta planta modelo, Profibus PA ou 4 a 20 mA+Hart, obtêmse os seguintes custos divididos por:

- Custos de hardware do Controlador SDCD;
- Custo da Instrumentação Chão de fábrica 4 a 20 mA;
- Custo da Instrumentação Chão de fábrica 4 a 20 mA;
- Custos de Instalações de Campo;
- Custo total envolvido com a aplicação das tecnologias propostas.
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Tabela 19 – Custos de hardware do Controlador SDCD

SDCD:

Valor
Unitário:

R$
2.331,04
R$
CPU
14.793,40
Cart.
R$
Ether
8.943,16
Cart.
R$
DP
9.188,06
R$
In Anal.
10.128,31
Out
R$
Anal.
2.548,70
R$
In Dig.
2.418,71
R$
Out Dig.
2.418,71
R$
Rack
44.537,39
Fonte

Quant. de
cartões
Quant. Quant. de
em
de
cartões em Profibus
Pontos: 4 a 20mA:
DP/PA:

Custo Total
Cartões
DP/PA:

Custo Total
Cartões 4 a
20 mA:
R$ 41.958,72

15

18

15

R$ 34.965,60

15

15

15

R$ 221.901,00 R$ 221.901,00

15

18

15

R$ 134.147,40 R$ 160.976,88

24

R$ 224.998,09

375
814

51

R$ 515.277,77

202

25

R$ 64.354,68

1348

84

R$ 203.776,32

375

23

R$ 56.688,52

230

18

15
Total por
sistema:

R$ 668.060,85 R$ 801.673,02
R$
R$
1.284.072,94
2.066.606,90

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Levantamento de custos das instrumentações: Profibus PA e 4 a 20 mA+Hart:
Tabela 20 – Custo da Instrumentação 4 a 20 mA+Hart
Instrumentos:
TT – Transmissor de Temperatura
PT – Transmissor de Pressão
DT – Transmissor de Densidade
FY – Posicionador rotativo para válvulas de
controle
FY – Posicionador linear para válvulas de controle
pHT – Transmissor de pH
AT – Transmissor de CO2
AT – Transmissor de Condutividade
FT – Transmissor de vazão mássico
Total:

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Valor Unitário:
R$ 2.801,26
R$ 4.924,33
R$ 16.085,00

Valor Total:
R$ 599.469,64
R$ 714.027,85
R$ 80.425,00

R$ 5.266,21

R$ 537.153,42

R$ 5.932,50
R$ 2.850,45
R$ 3.785,50
R$ 3.789,90
R$ 19.965,50

R$ 593.250,00
R$ 14.252,25
R$ 37.855,00
R$ 37.899,00
R$ 1.157.999,00
R$ 3.772.331,16
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Tabela 21 – Custo da Instrumentação Profibus PA
Instrumentos:
Coupler para rede Profibus DP/PA 6es7 1570ac81-0xa0
Conector para rede Profibus DP
TT – Transmissor de Temperatura
PT – Transmissor de Pressão
DT – Transmissor de Densidade
FY – Posicionador rotativo para válvulas de
controle
FY – Posicionador linear para válvulas de
controle
pHT – Transmissor de pH
Junção JM1 – 16 instrumentos
AT – Transmissor de CO2
AT – Transmissor de Condutividade
FT – Transmissor de vazão mássico
Total:

Valor Unitário:

Valor Total:

R$ 9.551,58

R$ 229.237,92

R$ 650,00
R$ 2.936,51
R$ 5.067,35
R$ 16.225,33

R$ 7.800,00
R$ 628.413,14
R$ 734.765,75
R$ 81.126,65

R$ 5.266,21

R$ 537.153,42

R$ 6.110,00

R$ 611.000,00

R$ 2.900,50
R$ 950,00
R$ 3.900,00
R$ 3.990,00
R$ 20.285,00

R$ 14.502,50
R$ 45.600,00
R$ 39.000,00
R$ 39.900,00
R$ 1.176.530,00
R$ 4.145.029,38

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Levantamento de custos para os Serviços e Materiais de Instalação, com
base em orçamento real da planta modelo e material da Associação Profibus:

Tabela 22 – Comparativo de custos
Item:

Economia Teórica:

Profibus PA:

4 a 20 mA:

Material para instalação
de campo da
Instrumentação: Profibus
DP/PA e 4 a 20 mA

Custo evitado de 36%
da Solução Profibus PA
em relação a 4 a 20 mA

R$
1.100.000,00

R$
1.441.000,00

Mão de obra para
instalação de campo da
Instrumentação: Profibus
DP/PA e 4 a 20 mA

Custo evitado de 43%
da Solução Profibus PA
em relação a 4 a 20 mA

R$
1.899.104,00

R$
2.715.718,72

Mão de obra para
configuração,
comissionamento e startup do Sistema

Custo evitado de 31%
da Solução Profibus PA
em relação a 4 a 20 mA

R$
2.848.656,00

R$
5.874.172,16

Total

Custo total evitado de
38% da Solução
Profibus PA em relação
a 4 a 20 mA

R$
5.847.760,00

R$
10.030.890,88

Fonte: Padovan, Torres, Gries (2013)
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Observa-se que os valores orçados ficaram com um Custo Total Evitado
muito próximo do projetado pela Associação Profibus de 38%, fatores de momento
do mercado e fornecedores podem afetar essa análise econômica, tais como
aumento do dólar, oferta de materiais e mão de obra (PADOVAN, TORRES E
GRIES, 2013).
Consolidação dos custos de implantação de uma Unidade Modelo, utilizando
tecnologia Profibus PA ou Instrumentação 4 a 20 mA+Hart:
Tabela 23 – Custo Total comparativo entre as tecnologias analisadas
Item:

Instrumentação 4
a 20 mA+Hart:

Instrumentação
Profibus DP/PA:

SDCD

R$ 2.066.606,90

R$ 1.284.072,94

R$ 3.772.331,16

R$ 4.145.029,38

R$ 10.030.890,88

R$ 5.847.760,00

R$ 17.869.828,94

R$ 11.276.862,32

Instrumentação de campo

Montagens de Campo + Materiais +
Integração + Comissionamento e Start-up

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
O resultado econômico constatou que a tecnologia Profibus PA tem um custo
de implantação menor do que quando utiliza-se a tecnologia 4 a 20 mA+Hart,
obtendo-se uma diferença real de custo total evitado de:

1º) Diferença em valores totais de: R$ 6.592.966,62;

2º) Diferença em porcentagem de: (-) 36,89% para a instalação de um sistema
Profibus DP/PA contra um sistema em 4 a 20 mA+Hart.

Para o cálculo do custo do investimento contra impacto do uso da tecnologia
Profibus PA ou 4 a 20 mA+Hart precisa-se adotar valores para o preço médio pago
pelos produtos a serem manufaturados nesta Planta Piloto contra Investimentos em
Automação. Assim sendo, os valores dos produtos adotados serão extraídos
tomando como base as capacidades produtivas da planta modelo e utilizando os
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indicadores de Etanol Hidratado da Única (União da Indústria de Cana-de-açúcar,
índice Cepea/Esalq, vide Tabela 14, do dia 11/02/2015) e de Energia do Leilão de
Energia A-3, promovido pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), EPE
(Empresa de Pesquisa Energética)

e CCEE (Câmara de Comercialização de

Energia Elétrica) que a Planta Piloto participou em 2008, com preço médio de R$
156,76 MWh gerado (FOLHA, 2008).

Capacidade produtiva:

-

Moagem de cana/safra: 3,8 Milhões de Toneladas de Cana;

-

Produção de Etanol/safra: 340 Milhões de litros;

-

Produção de Energia/safra: 386 Mil MWh.
Tabela 24 – Preço médio do Etanol Hidratado, R$/litros

Fonte: Agência Estado Desenvolvido (2014)
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6.1.1 Cálculo das receitas



Etanol Hidratado:

Em função do valor médio do Etanol Hidratado tem-se a seguinte estimativa
de receita com venda do produto:
-

Produção de Etanol/safra: 340 Milhões de litros;

-

Valor do litro: R$ 1,415.



Receita Bruta da Venda de Etanol Hidratado: R$ 481.100.000,00.



Energia Elétrica:

Para o cálculo da receita bruta com a venda da Energia Elétrica, através da
cogeração por Biomassa de Cana-de-açúcar, tomando como base o valor máximo
do leilão de 2008, ano de implantação desta planta piloto, tem-se R$ 156,76 por
MWh.
-

Produção de Energia/safra: 386 Mil MWh;

-

Valor do MWH: R$ 156,76.



Receita Bruta da Venda de Energia Elétrica: R$ 60.509.360,00.

6.1.2 Cálculo das despesas

-

Mão de obra operacional, agroindustrial: Aproximadamente 980 integrantes

atuam nas operações industrial e agrícola, com um valor médio de salário, inclusos
tributos de:
R$ 2.580,00 (Valor com base em informação de Unidade similar).

Gerando um total de custos de mão de obra por safra de:
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-

Integrantes: 980

-

Valor por integrante: R$ 2.580,00

-

Considerando 12 meses (Ano safra de abril a maio)

Custo de mão de obra/mês: R$ 2.528.400,00



Custo/ano safra: R$ 30.340.800,00

- Moagem de cana/safra: 3,8 Milhões de Toneladas de Cana, para o valor do
pagamento da cana, tomando como base os valores e considerando o maior valor
de cana pago entregue na esteira, R$ 58,57, tem-se:
Tabela 25 – Valores Consecana para a tonelada de cana

Fonte: Udop (2014)

Com base na tabela 25, tem-se:
-

3,8 Milhões de Toneladas de Cana;

-

Valor da tonelada, referência São Paulo, maior preço: R$ 58,57.



Total pago pela cana para o ano safra: R$ 222.566.000,00.
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Custo de manutenção safra e entressafra, valores baseados no histórico de
manutenção de Unidades Similares, com capacidade de moagens diferentes,
incluindo a capacidade da planta modelo, estudo deste trabalho:



Ano Safra 2013/2014: R$ 17.050.250,00.

Para base do cálculo, foi considerada uma curva de maturidade da Unidade,
para atingir sua capacidade máxima projetada. No caso da Unidade Modelo, a
expansão do canavial e do processamento de cana ficaram da seguinte forma, de
acordo com a tabela 26 e os gráficos 3 e 4:
Tabela 26 – Curva de Maturidade da Moagem na Unidade Modelo
Safras:

Faturamento (R$):

Moagem (Tc):

1ª safra:
2ª safra:
3ª safra:
4ª safra:
5ª safra:

66.412.030,26
92.976.842,37
115.114.185,79
132.824.060,53
149.648.441,53

1.500.000.000
2.100.000.000
2.600.000.000
3.000.000.000
3.380.000.000

6ª safra Maturidade:

168.243.810,00

3.800.000.000

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Gráfico 3 – Curva de Moagem (Safras) contra Faturamento

Faturamento (R$):
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Faturamento (R$):
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Gráfico 4 – Curva de Moagem (Toneladas de Cana) x Safras (Bilhões de Reais)

Moagem (Tc):
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
Moagem (Tc):

1.000.000.000
0

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Com base nos custos levantados e receitas calculadas pelo potencial de
produção, tem-se o seguinte resultado de lucro líquido, com base no 6º ano safra,
quando a Unidade atingirá sua maturidade agrícola e moerá os 3,8 Milhões de
Toneladas de Cana Projetados, esses valores estão demostrados na Tabela 27:
Tabela 27 – Receitas e custos envolvidos para 6º Ano Safra
Item:

Tipo:

Valor:

Produção Etanol Hidratado

Receita

R$ 481.100.000,00

Comercialização de Energia
Excedente

Receita

R$ 60.509.360,00

Custo de mão de obra

Despesa

R$ 30.340.800,00

Custo com compra de matériaprima: Cana-de-açúcar

Despesa

R$ 222.566.000,00

Custo de manutenção industrial

Despesa

R$ 17.050.250,00

Despesas com Insumos de
Produção:

Despesa

R$ 40.893.500,00

Financiamento + Juros
Financiamentos:

Despesa

R$ 62.515.000,00

Total:

Lucro Líquido

R$ 168.243.810,00

Total:

Mensal

R$ 14.020.317,50

Retorno Capital Investido em
Automação:

Tecnologia 4 a
20 mA+Hart:

30

Dias

Retorno Capital Investido em
Automação:

Tecnologia
Profibus
DP/PA:

24

Dias

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Tendo no sexto ano de produção um lucro líquido, sem considerar
depreciação,

de

R$

168.243.810,00,

o

investimento

com

o

sistema

de

instrumentação Profibus PA irá representar 24 dias de produção desta unidade e o
uso da instrumentação 4 a 20 mA+Hart irá representar exatamente 1 mês, 30 dias
de operação, ou seja, a diferença entre uma solução tecnológica e outra, representa
6 dias de operação normal da planta.
Já se considerarmos os valores proporcionais para o primeiro ano safra, com
uma moagem de 1,5 Milhões de Toneladas de cana, o retorno do investimento, fica
em 86 dias para a solução em 4 a 20 mA+Hart e 61 dias para a solução em Profibus
DP/PA, conforme tabela 28:
Tabela 28 – Retorno do Investimento Proporcional no 1º Ano Safra
Item:

Tipo:

Valor:

Produção Etanol Hidratado

Receita

R$ 187.629.000,00

Comercialização de Energia
Excedente

Receita

R$ 23.598.650,40

Custo de mão de obra

Despesa

R$ 11.832.912,00

Custo com compra de matéria-prima:
Cana-de-açúcar

Despesa

R$ 86.800.740,00

Custo de manutenção industrial

Despesa

R$ 6.649.597,50

Despesas com Insumos de Produção:

Despesa

R$ 15.948.465,00

Financiamento + Juros
Financiamentos:

Despesa

R$ 24.380.850,00

Total:

Lucro Líquido

R$ 66.412.030,26

Total:

Mensal

R$ 5.534.335,86

Retorno Capital Investido em
Automação:

Tecnologia 4 a 20
mA+Hart:

86

Dias

Retorno Capital Investido em
Automação:

Tecnologia
Profibus DP/PA:

61

Dias

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Apesar do impacto significativo do ponto de vista econômico, principalmente
para o primeiro ano safra, pode-se destacar que além da vantagem econômica,
expressa nas simulações acima, o grande diferencial dessa escolha está nas
vantagens tecnológicas de um sistema perante o outro, fatos estes destacados no
item 6.2.

6.2

Resultados do comparativo técnico

Em função das arquiteturas apresentadas, dos levantamentos técnicos feitos
e da literatura pesquisada, podem-se destacar alguns aspectos técnicos que
evidenciam as vantagens e desvantagens do uso de cada tecnologia, sendo elas:

6.2.1 Instrumentação Profibus PA

- Menor custo de implantação, devido à economia de cabos e tubulações;
- Poucos cartões no rack do SDCD, o que simplifica sua instalação;
- Painéis de SDCD compactos e com poucos instrumentos instalados;
- Instalação em campo mais limpa o que facilita a manutenção, devido ao número
menor de tubulações e encaminhamentos;
- Facilidade de manutenção dos instrumentos em função do uso das junções, que
são intrinsecamente seguras e impedem que um curto danifique outros
equipamentos, funcionando como uma barreira de segurança;
- Maior custo de equipamentos, hardwares de controle e instrumentação, devido
ao uso de conversores de protocolo e junções para leitura das variáveis de
processo, provenientes da instrumentação de campo;
- Maior capacidade de diagnóstico em função do pacote de informações
trafegadas em seu protocolo de comunicação, que além do sinal da grandeza que
está medindo, sinaliza status da leitura e do instrumento;
- Em função da digitalização das informações, exige profissionais com maior nível
de qualificação e conhecimento de informática, pois sua leitura e diagnósticos só
podem ser feitos via software;
- Variável do processo digital em formato ponto flutuante;
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- Um byte de status para cada variável de processo;
- Tempos de ciclos < 20 ms por transmissor (1 variável);
- Completo acesso a todos os parâmetros via master class 2;
- Diagrama de blocos sem conversão, o que melhora a precisão da leitura,
conforme figura 57:
Figura 57 – Diagrama de blocos Profibus PA x 4 a 20 mA

Fonte: Associação Profibus (2013)

- Maior exatidão e confiabilidade na medição, em função da conversão direta, em
interfaces;
- Menor variabilidade do processo;
- Comunicação Bidirecional multivariável, não encontrada na instrumentação 4 a
20 mA:
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Figura 58 – Esquema bidirecional de informações multivariáveis

Fonte: Associação Profibus

- Diagnóstico on-line cíclico em instrumentos PROFIBUS PA e via master class 2:
Figura 59 – Esquema de identificação por tipo de falha

Fonte: Associação Profibus

- Condição de segurança que o bloco entra quando o algoritmo detecta uma
situação de falha. (Após a falha ser normalizada, o bloco volta para o procedimento
normal);
- Tanto blocos de entrada como blocos de saída têm tratamento de Fail-safe;
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- A situação de falha é detectada de diferentes formas em blocos de entrada e
blocos de saída;
- Blocos de entrada: A situação de falha ocorre quando o sensor envia um status
“Bad”. (Por exemplo, “bad sensor”), o que facilita e agiliza a ação corretiva, pois o
próprio operador do supervisório da planta pode comunicar a manutenção sobre
onde é o ponto de falha na malha de controle;
- Blocos de saída: A situação de falha pode ocorrer devido a:
a) Perda de comunicação com RCAS_IN por um tempo maior que FSAFE_TIME;
b) Perda de comunicação com o SP por um tempo maior que FSAFE_TIME;
c) Status “Good (C) IFS” na entrada RCAS_IN quando o target mode é RCAS;
d) Status “Good (NC) IFS” na entrada SP quando o target mode é AUTO.

Fotografia 30 – Foto de um painel com SDCD em Profibus PA

Cartões Profibus DP/PA
instalados em painel de SDCD

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
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6.2.2 Instrumentação 4 a 20 mA+Hart

- Maior custo de implantação, devido à quantidade de cabos e tubulações ser
individualizada por instrumento;
- Muitos cartões de entrada e saída analógicas, o que muitas vezes gera a
necessidade de expansões em racks secundários ao da fonte e CPU;
- Painéis maiores devido à grande quantidade de cartões de entradas e saídas
para leitura das informações de processo;
- Risco aos cartões de comunicação, pois um curto em um instrumento pode
danificar diretamente o barramento de conexão do instrumento ao SDCD;
- Instalação mais pesada e que dificulta a manutenção, pois utiliza muitas
tubulações e encaminhamentos individuais para os instrumentos de medição e
controle;
- Menor custo de equipamentos hardwares de controle e instrumentação,
dispensando o uso de conversores e junções;
- Menor capacidade de diagnóstico, devido ao protocolo de comunicação
analógico utilizado e à transmissão de dados em sinal de miliamperagem 4 a 20 mA,
necessitando do uso de outras ferramentas e hardwares para uso do Hart como
diagnóstico;
- Maior facilidade de identificação de falhas por parte dos instrumentistas, pois
através da medição da corrente de saída do instrumento, a equipe de manutenção
necessita apenas de um multímetro para identificar se a variável de processo está
ou não correta, por exemplo, 4 a 20 mA, para um instrumento que está com 100%
da escala, sua medição no multímetro será de 20 mA;
- 4 a 20 mA requer um conversor D/A e um A/D o que:
a) exige um comprometimento entre a resolução e tempo de conversão, sem
falar no erro devido à conversão;
b) exige um casamento entre a faixa do equipamento e a do sistema para uma
otimização da resolução;
c) mais susceptível a ruídos e componentes DC/AC, aumentando drifts;
d) sem diagnósticos, sem informação de outros parâmetros, etc.
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Fotografia 31 – Painel de instrumentação em 4 a 20 mA+Hart, com grande
quantidade de painéis e cartões de entradas e saídas

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
Fotografia 32 – Foto de um painel aberto, com borneiras e cartões de
entradas e saídas analógicas

Cartões de
entradas e saídas
analógicas

Bornes dos sinais
de campo para
entrada no SDCD

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2015)
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7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO

Com base nos resultados dos estudos e dos levantamentos técnicos e
econômicos realizados neste trabalho, conclui-se que, os objetivos do trabalho foram
alcançados, relembrando:

1º) Comparar as vantagens tecnológicas do uso das soluções de
instrumentação de campo: Profibus PA x 4 a 20 mA+Hart:
Foram comparadas as arquiteturas de instalação e necessidades de
hardware, software e materiais de instalação para cada uma das soluções de
instrumentação analisada. Deste trabalho, consegue-se avaliar o impacto de cada
solução, medindo as vantagens e desvantagens da instalação de cada sistema.
Pode-se observar que, na solução em Profibus PA, o ponto fundamental na
avaliação tecnológica refere-se aos diagnósticos e monitoramento de falhas, o que
agiliza as ações de manutenção preventiva e corretiva, impactando diretamente na
disponibilidade da planta industrial.
Tecnicamente, a solução em Profibus PA apresenta vários pontos
determinantes para sua recomendação e escolha como solução tecnológica mais
indicada. Entre eles pode-se destacar:

1º) Facilidade de instalação dos instrumentos em campo;
2º) Diagnósticos dos instrumentos facilitando a manutenção do sistema;
3º) Simplicidade de instalação nos painéis;
4º)

Diversidade

de

fornecedores,

protocolo

aberto

e

certificado

internacionalmente pela Associação Profibus;
5º) Capacidade de gestão dos ativos em tempo real;
6º) Redução de hardware e consequentemente sobressalentes do
elemento de controle: SDCD;
7º) Programação e configuração remotas, sem necessidade de retirar os
instrumentos do campo;
8º) Ferramenta universal de programação e configuração via software,
não necessitando de configurador dedicado e proprietário;
9º) Facilidade de treinamento para equipe de manutenção;
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10º) Conectividade com diversos fabricantes, sistema “saque e repõe”
sem necessidade de ficar “preso” a um único fornecedor.

2º) Comparar a aplicação dos sistemas de automação por etapa do processo,
mostrando os impactos entre as tecnologias analisadas:
Com base na quantidade de instrumentos e nas etapas do processo produtivo
da Unidade Piloto, foram avaliadas as necessidades de instalação em campo,
medindo as vantagens e desvantagens da instalação de cada sistema, o ponto
fundamental desta análise é que a solução em Profibus PA gera uma grande
redução nas instalações de campo, principalmente pela disponibilidade de conectar
vários instrumentos em um único cabeamento o que deixa a instalação mais
compacta e com menos tubulações e fiações distribuídas em campo.

3º) Avaliar o custo de instalação das instrumentações de campo Profibus PA x
4 a 20mA+Hart:
Através de um estudo de viabilidade econômica, tendo como base os valores
dos instrumentos, sistemas de automação SDCD, quantidade de materiais para
instalação em campo e custos de mão de obra para instalação e configuração do
sistema, economicamente, a solução em Profibus PA se mostrou mais viável e com
um custo de implantação menor que o da solução em instrumentação em 4 a 20
mA+Hart, gerando uma economia para o investidor de R$ 6.592.966,62Milhões de
Reais, 36,89%.

4º) Ter um documento para tomada de decisão, por processos, para
ampliação de uma unidade produtora em operação, ou implantação de uma nova
Unidade através de um projeto Greenfield:
Conclui-se que a melhor solução técnica e comercial para a implantação de
um projeto Greenfield ou ampliação setorial no setor sucroenergético é o uso da
Instrumentação Profibus DP/PA.

Com os resultados levantados, pode-se atingir uma redução dos custos de
manutenção utilizando as ferramentas de diagnóstico que a Rede Profibus
proporciona, ter ganhos significativos em disponibilidade industrial através da
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identificação mais rápida de possíveis falhas e da análise prévia de status dos
instrumentos de medição e controle, aumento da capacidade de produção por maior
disponibilidade industrial, tendo como consequência um aumento da produtividade e
qualidade de seus produtos e processos.

7.1

Pontuação final da avaliação das tecnologias

Seguindo o desenvolvimento técnico detalhado nos capítulos anteriores:



Item

A

=

50%

(Notas:

0

–

Baixa

e

5

–

Máxima)

–

Vantagens/Desvantagens tecnológicas;
Considerações:
1ª) Impactos na instalação relacionados a mão de obra e materiais;
2ª) Facilidade de configuração e programação;
3ª) Conectividade com sistemas de controle;
4ª) Disponibilidade de fornecedores e assistência técnica.



Item B = 25% (Notas: 0 – Baixa e 2,5 – Máxima)

– Capacidade de

diagnósticos;
Considerações:
1ª) Níveis de diagnósticos preditivos;
2ª) Níveis de diagnósticos preventivos;
3ª) Capacidade de diagnóstico por quantidade de instrumentos
instalados.



Item C = 25% (Notas: 0 – Baixa e 2,5 – Máxima) – Comparativo de

custos.
Considerações:
1ª) Consolidação dos custos de instalação, configuração, aquisição e
modelagem dos sistemas de automação propostos.
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Tabela 29 – Pontuação Final – Avaliação das tecnologias
Item:

Profibus DP/PA:

4 a 20mA+Hart:

Vantagens/Desvantagens tecnológicas:
(50%)

4

2

Capacidade de Diagnósticos: (25%)

2,5

1,5

Comparativos de Custos: (25%)

2,5

0,5

9

4

Resultado final – pontuação
(Avaliação da pesquisa)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Essa análise consolida o resultado técnico/comercial evidenciado no
desenvolvimento desta pesquisa.
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8

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Algumas sugestões ficam para elaboração de trabalhos futuros, entre elas:
- Fazer um estudo comparativo específico dos níveis de diagnósticos de cada
tecnologia, com foco na redução dos custos de manutenção;
- Avaliar a evolução da instrumentação wireless e suas possibilidades de
aplicação no âmbito do controle de processos industriais;
- Comparar as vantagens e desvantagens tecnológicas da aplicação da
Instrumentação Wireless contra a Instrumentação Profibus DP/PA e AS’i.
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