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RESUMO
O controle de processo é fundamental na indústria química, e não poderia ser
diferente na área de cristalização. Para que se tenha um controle efetivo do
processo de cristalização, faz-se necessário o monitoramento das condições atuais
e das mudanças de estado do processo. Neste trabalho utilizam-se ferramentas
estatísticas e redes neurais artificiais para converter determinações experimentais de
distribuição do tamanho de cordas, adquiridos pela técnica de Focused Beam
Reflectance Measurement – FBRM, para distribuição do tamanho de partículas
obtida por difração de laser.
As populações de partículas foram obtidas a partir de experimentos de cristalização
por resfriamento em bateladas. Realizaram-se três tipos de rampas de resfriamento:
uma rampa com taxa de resfriamento rápida e linear; uma rampa com taxa de
resfriamento lenta e linear e uma última com taxa de resfriamento lento e curvo
(aproximando-se do resfriamento ideal para a formação de partículas grandes). Além
disso, foram realizados experimentos com e sem semeadura, bem como semeadura
em diferentes graus de supersaturações iniciais.
As cristalizações realizadas neste trabalho mostraram a influência da forma de
resfriamento e do nível de supersaturação inicial sobre a qualidade do produto final:
por exemplo, verificou-se que quando a curva de resfriamento é mais próxima da
curva de resfriamento ótima, e quanto menor a supersaturação inicial, maiores serão
as taxas de crescimento dos cristais.
Foi desenvolvido um modelo matemático baseado em redes neurais, utilizando
diferentes números de neurônios de entrada e saída mas com seis neurônios na
camada oculta, que permite a obtenção de distribuições de tamanhos de partícula a
partir de dados experimentais de distribuição de tamanhos de cordas e de
concentrações de soluto. O modelo apresentou um ajuste satisfatório para as
populações de cristais obtidas do cristalizador. Modelos de redes neurais baseados
nos momentos da disgribuição de tamanhos de partículas também foram
desenvolvidos, mas não apresentaram ajuste satisfatório aos dados experimentais.

Conclui-se que a utilização do método de FBRM associado a uma rede neural pode
ser um método eficaz de monitoramento de pronta resposta das mudanças na
distribuição do tamanho de partículas em sistemas de cristalização, constituindo-se
assim em recurso importante no desenvolvimento de sistemas de controle de
processos de cristalização.
Palavras-chave: Cristalização, FBRM, Focused beam reflectance measurement,
Monitoramento, Pronta resposta, momentos, distribuição de tamanho de partículas,
difração a laser, distribuição de tamanho de cordas.

ABSTRACT
Process control is essential in the chemical industry, and could not be different in the
field of crystallization. In order to attain an effective process control, monitoring the
process and its state changes is necessary. In this work statistical tools and artificial
neural networks are used to derive a stable and consistent conversion from chord
size distribution, experimentally acquired by the technique of Focused Beam
Reflectance Measurement – FBRM, into particle size distribution, measured by laser
diffraction.
The

particle

populations

were

obtained

from

batch

cooling

crystallization

experiments. Three kinds of cooling rates were used: fast and linear, slow and linear,
and slow and non-linear (in order to get closer to the ideal cooling rate for production
of large crystals). Experiments with and without seeding were also carried out, as
well as seeding under different levels of initial supersaturation.
The crystallization experiments carried out in this study revealed the influence of the
cooling method and the initial degree of supersaturation on the properties of the final
product. As an example, it was noted that when the cooling curve is closer to the
ideal one and when the initial supersaturation is low, higher crystal growth rates are
obtained.
A neural network mathematical model was developed that allows the determination of
particle size distributions from measured particle chord lengths and solid solut. The
neural network model was satisfactorily adjusted to independently measured particle
size distributions. Neural network models based on the moments of the size
distributions were also developed, but they did not adjust sactisfactorily to the
experimental data.
One concludes that the coupling of the chord length distribution measurements from
FBRM with a neural network model can be an effective method for the in-line
estimation of the crystal size distribution in crystallization systems. This can be a
valuable tool to improve the control in crystallization processes.

Keywords: Crystallization, FBRM, Focused beam reflectance measurement,
Monitoring, on-line, moments, particle size distribution, laser diffraction, Chord size
distribution.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma técnica de monitoramento de
pronta resposta da distribuição do tamanho de cristais formados durante
cristalizações em bateladas, utilizando um modelo de redes neurais e medidas de
distribuição do tamanho de cordas obtidas em linha. As técnicas de monitoramento
online são também empregadas neste trabalho para se estudar a cristalização sob
aspectos como crescimento dos cristais em função do grau de supersaturação e tipo
de taxa de resfriamento.
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1 INTRODUÇÃO
Cristalização é uma das operações unitárias mais antigas entre as separações
industriais e laboratoriais. Pode-se observar na figura 1 escravos trabalhando na
obtenção do açúcar da cana e do sal das piscinas de sal. Essa operação já era
utilizada no século XVI, trazida da Europa pelos colonizadores portugueses.

Figura 1- Ilustração da produção de açúcar (à esquerda) e de sal (à direita)

Apenas alguns poucos segmentos da indústria química não aplicam cristalização ou
precipitação para produção ou separação de seus produtos. Uma imensa
quantidade de substâncias cristalinas é produzida em escala industrial. Por exemplo,
a produção mundial de cloreto de sódio e de sacarose superam 108 t/ano cada,
enquanto a produção de fertilizantes químicos, o nitrato de amônio, o cloreto de
potássio, fosfato de amônio e uréia excedem juntos 106 t/ano (Mullin, 2005).
Como em outras técnicas de separações, a cristalização é baseada na geração de
uma segunda fase a partir da alimentação em condições que permitam a
segregação das fases resultantes. Esta operação unitária também é empregada com
a função de sintetizar materiais particulados. Interações entre processo, funções,
produtos e fenômenos importantes na cristalização são ilustrados na Figura 2
(Ulrich, 2002).
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Função

Fenômeno
Nucleação
Crescimento
Aglomeração
Quebra
Propriedades da superfície

Separação
Purificação
Concentração
Solidificação
Análise

Produtos
Cristalização

Tamanho
Morfologia habitual
Pureza

Processos
Contínuo/Batelada
Fundido/Soluções
Forma
Auxiliares

Figura 2– Interação entre os fatores importantes da cristalização.

Uma vez que as características finais dos cristais formados durante a cristalização
são fortemente influenciadas pelas variações das condições do processo, o seu
controle reduz o reprocesso, aumenta o rendimento, diminui o consumo de energia e
de matérias-primas, diminui o custo, em suma: aumenta a sustentabilidade, além de
resultar em uma melhor qualidade.
No caso da produção de açúcar, uma boa cristalização gera partículas uniformes e
perfeitas. Cristais com estas características permitem melhor escoamento do licor
mãe e maior velocidade de cozimento e resfriamento. Permitem ainda uma melhor
centrifugação pela diminuição da viscosidade e aumento dos teores de cristais,
facilitando a lavagem e o escoamento do mel. Açúcares melhor centrifugados secam
mais facilmente, evitando empedramento em estocagens prolongadas (Andrade,
2004).
No caso de aplicações em tintas, a distribuição do tamanho de partículas (PSD) das
cargas presentes influencia os aspectos finais da tinta como floculação, força de
tingimento, opacidade, brilho, viscosidade (reologia), estabilidade e resistência ao
intemperismo (Himics e Pinheiro 2006).
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Para se medir a distribuição de tamanhos de partículas (ou PSD, Particle Size
Distribution) num determinado processo, é necessário que se retire uma amostra do
processo e leve a mesma até um analisador externo ao processo, como, por
exemplo, um medidor por difração de laser (laser diffraction – LD). Este método de
análise acarreta num atraso das medições, que impossibilita ações de controle do
processo em tempo de conduzir a PSD para valores adequados. Além disso, a
qualidade das medições é prejudicada pela dificuldade de manipulação de amostras
em casos nos quais a temperatura do cristalizador encontra-se muito acima da
temperatura ambiente. Os instrumentos de medição propriamente ditos quase
sempre apresentam limitações adicionais. O medidor a laser citado acima, por
exemplo, não pode ser empregado em um sistema de pronta resposta, pois não
admite concentração de sólidos superior a 0,2 % em massa na solução, enquanto
em aplicações industriais são empregadas suspensões com teores de sólidos de
30% a 40% em massa.
Por outro lado, existem instrumentos de pronta resposta que fornecem valores de
distribuição de tamanho de cordas das partículas, e que servem para dar uma idéia
do que ocorre dentro do cristalizador, mas não representam a distribuição de
tamanhos de partículas. A técnica mais difundida baseia-se na reflexão de laser, e é
denominada “FBRM – focused beam reflectance measurement”.
Atualmente não se encontra um método de medição de PSD (distribuição do
tamanho de partículas) suficientemente eficaz, tanto no tempo de resposta dos
analisadores, quanto na reprodução do estado real encontrado no reator de
cristalização.
Visando superar essa deficiência, o presente trabalho propõe-se a desenvolver
técnica baseada na coleta em linha de dados da distribuição do tamanho de cordas,
por método de FBRM, e correlacionar essas medidas com a distribuição de tamanho
de partícula via um modelo de rede neural artificial.
Neste trabalho o método será desenvolvido para situações de interesse industrial,
isto é, para populações de cristais obtidos durante uma cristalização por
resfriamento realizada em um cristalizador em batelada.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 CRISTAIS E PARTÍCULAS
Um cristal é uma fase sólida homogênea altamente organizada. Seus constituintes
unitários, os quais podem ser átomos, moléculas ou íons, são posicionados
formando uma estrutura tridimensional com um padrão periódico chamado de grupo
espacial. Uma forma característica do cristal resulta da estrutura regular interna do
sólido, com superfícies externas paralelas a planos cristalográficos formados pelo
constituinte unitário. As superfícies (faces) do cristal podem exibir vários graus de
desenvolvimento, com uma variação concomitante na aparência macroscópica
(Ulrich, 2002).
Se átomos, moléculas ou íons de uma célula unitária são tratados como pontos, o
retículo cristalino do cristal inteiro pode ser mostrado como uma multiplicação em
três dimensões da célula unitária.
Freqüentemente,

produtos

de

cristalização

são

formados

por

partículas

monocristalinas, isto é, cada partícula é um cristal. Quando isto ocorre, a forma dos
cristais reflete a simetria dos átomos na célula unitária. Existem também sistemas
em que as partículas são formadas por mais de um cristal intercrescido, como por
exemplo, aglomerados.

2.2 NUCLEAÇÃO
Nucleação, entendida como a criação de corpos cristalinos dentro de um fluido
supersaturado, é um processo complexo de difícil definição, já que os núcleos
podem ser gerados por diversos mecanismos. Muitos esquemas de classificação já
foram propostos, mas em sua maioria podem ser definidos entre dois modelos
básicos (Mullin, 2005):
a)

Nucleação Primária – na ausência de cristais do próprio material sendo
formado.
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b)

Nucleação Secundária – na presença de cristais do próprio material
sendo formado

2.2.1 NUCLEAÇÃO PRIMÁRIA
Teorias clássicas de nucleação primária são baseadas em seqüências de colisões e
interações bi-moleculares em um fluido supersaturado, as quais resultam na criação
de um corpo reticulado que pode ou não atingir a estabilidade termodinâmica. Este
tipo de nucleação primária é referido como homogênea, porém termos como
“espontânea” e “clássica” também podem ser usados (Mullin, 2005).
Evidências experimentais demonstram que agrupamentos ordenados em um soluto
(clusters) podem ocorrer em soluções supersaturadas anteriormente à nucleação
homogênea. Gradientes de concentração se desenvolvem prontamente em soluções
de ácido cítrico, por exemplo, sob a influência da gravidade. Estima-se que os
tamanhos dos agrupamentos encontram-se entre 4 e 10 nm (Mullin, 2005).
A nucleação primária pode também ser iniciada por uma suspensão de partículas de
substâncias distintas, como por exemplo poeiras e outros materiais particulados.
Este mecanismo é comumente referido como nucleação primária heterogênea
(Mullin, 2005).
Na maioria das cristalizações industriais predomina a nucleação primaria
heterogênea, por ser quase impossível encontrar um ambiente completamente limpo
em uma indústria (Mullin, 2005).
O mecanismo de nucleação heterogênea não é bem compreendido, mas
provavelmente inicia-se com a adsorção da espécie a ser cristalizada na superfície
da partícula sólida, aparentemente criando um corpo cristalino maior que o tamanho
crítico do núcleo. (Mullin, 2005).
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2.2.2 NUCLEAÇÃO SECUNDÁRIA
A nucleação secundária ocorre quando cristais da espécie considerada já estão
presentes no meio saturado. Como este é o caso com a maioria dos cristalizadores
industriais, a nucleação secundária possui uma profunda influência em todos os
processos de cristalização (Mullin, 2005).

2.3 CRESCIMENTO
Na sua forma mais simples, o crescimento do cristal pode ser considerado um
processo de duas fases, envolvendo, na primeira fase, transporte de massa tanto
por difusão quanto por convecção, da solução para a face do cristal, seguida pela
segunda fase de reação na superfície do cristal, em que as unidades de crescimento
são integradas ao retículo cristalino. Quaisquer fases podem controlar o processo de
crescimento como um todo.
Os dois processos superficiais mais comuns são referidos por crescimento espiral e
crescimento polinuclear. O crescimento espiral consiste de um deslocamento em
forma de rosca sobre a face do cristal, sendo originado por um “defeito” na superfície
do mesmo.
O crescimento polinuclear desenvolve-se a partir da nucleação superficial nas
extremidades, cantos e faces do cristal.

2.4 MODELAGEM DE CRISTALIZADORES
Nucleação e crescimento de cristais em um cristalizador industrial não podem ser
considerados isoladamente, pois interagem entre si e com outros parâmetros do
sistema de forma complexa.
Para uma descrição completa da distribuição do tamanho dos cristais formados em
um cristalizador, tanto a nucleação quanto o crescimento devem ser quantificados.
Alem disso, as leis de conservação de massa e energia, assim como um balanço
populacional de cristais devem ser aplicados.
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Usualmente assume-se que não existem cristais na solução de alimentação, todos
os cristais possuem o mesmo formato, não ocorre quebra de cristais por atrito e a
taxa de crescimento é independente do tamanho do cristal. Além dissso, admite-se
supersaturação constante ao longo do tempo de cristalização. Nesses casos, As
taxas de nucleação B e de crescimento G ( = dL dt ), são comumente escritas em
termos de supersaturação conforme as equações 1 e 2.
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B = k1 ⋅ ∆c b e G = k 2 ∆c g

1e 2

As equações 1 e 2 podem ser combinadas para gerar a equação 3.
B = k3 ⋅ G i

3

em que i = b g , b e g são as ordens de nucleação e crescimento, respectivamente, e
i é a ordem relativa. Quando i é maior que 1, ou seja, b maior que g (nucleação
maior que crescimento) as partículas obtidas no final da cristalização tendem a ser
menores, para uma dada massa cristalizada. A relação entre nucleação e
crescimento pode ser expressa pelas equações 4 e 5.
B = n 0 ⋅ G ou n 0 = k 4 ⋅ G i −1

4e 5

A massa total M T de cristais no sistema pode ser dada pela equação 6.
M T = 6 ⋅ α ⋅ ρ ⋅ n 0 ⋅ (GT ) 4

6

Onde α é o fator de forma e ρ é a densidade do cristal.

2.5 DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULAS E MOMENTOS
Sistemas de fase particulada dispersa são difíceis de se descrever, uma vez que a
entidade particular (nesse caso o cristal) pode ter diversas coordenadas internas
como: tamanho, densidade, rugosidade superficial, entre outras. Em processos de
cristalização, a fase particulada dispersa de interesse é constituída por uma
população de cristais em suspensão e a coordenada interna de interesse é o
tamanho do cristal. Nos processos de cristalização, os valores das coordenadas
internas mudam (os cristais crescem) (Tavare, 1995).
Quando se trabalha com partículas de formas regulares, se encontra problemas em
definir um tamanho. Se a partícula é esférica, pode-se utilizar o raio ou diâmetro da
partícula; se é cúbica, o comprimento de uma aresta é uma medida característica
conveniente. Para outras formas podem-se utilizar outras dimensões apropriadas.
Quando as partículas são irregulares, deve-se lançar mão de uma definição
arbitrária do que se constitui “tamanho” (Orr e Dallavalle, 1960).
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A distribuição do tamanho de partículas pode ser expressa empiricamente por
relações matemáticas que fornecem distribuições unidimensionais unimodais com
dois ou mais parâmetros. A distribuição unidimensional mais conhecida é a
distribuição normal dada pela equação 7
2
−
 

−L − L



1


f (L ) = 
 ⋅ exp 
1 2
 2 ⋅σ 2
 (2 π ) ⋅ σ 










7

Em que f(L) é a função de densidade populacional normalizada da variável
independente, tamanho L, na faixa de distribuição. Os parâmetros da distribuição
_

são a média, L , e a variância, σ 2 , as quais são medidas do tamanho absoluto e
uniformidade dos cristais em uma mistura, respectivamente. A função é simétrica em
relação à média. Na Tabela 1 estão várias distribuições de tamanhos e seus
parâmetros (Tavare, 1995).
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Tabela 1– Funções de distribuição estatística e suas propriedades

Propriedade

Normal

Log-normal
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Em muitas aplicações da Engenharia preferem-se conhecer alguns atributos médios
ou totais representativos da distribuição de tamanhos, representados por momentos
ou taxas de momentos. O jésimo momento da distribuição de tamanhos de cristais
pode ser definido pela equação 8
∞

Mj = ∫ n ⋅ L j ⋅ dL
0

8
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Em que:
Mj – jésimo momento da distribuição da população em relação ao tamanho sobre a
j

−1

origem (número de partículas ⋅ m ⋅ L );
−1

−1

n – densidade populacional (número de partículas ⋅ m ⋅ L );
L – tamanho da partícula ( m ).
Para melhor explicar os momentos, toma-se o sistema hipotético da Figura 3 como
exemplo.

Figura 3 – População hipotética de partículas
para estudo dos momentos

O momento M0 é definido conforme a equação 8 desenvolvida para o sistema
hipotético

0

0

0

0

0

M0 = 4.d1 + 10.d2 + 6.d3 + 4.d4 + 2.d5 + 1.d6

0

Uma vez que o diâmetro da partícula é elevado à potência zero, o mesmo é
desconsiderado, resultando assim (Figura 4) no número total de partículas no
sistema.
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Figura 4 – Ilustração de M0 para população hipotética.

O momento M1 é definido conforme a equação 8 desenvolvida para o sistema
hipotético

M1 = 4.d11 + 10.d21 + 6.d31 + 4.d41 + 2.d51 + 1.d61
Neste caso o diâmetro da partícula é elevado à primeira potência como se as
partículas fossem enfileiradas conforme a Figura 5 e o comprimento desta fileira
fosse medido.

Figura 5 – Ilustração de M1 para população hipotética.

O momento M2 é definido conforme a equação 8 desenvolvida para o sistema
hipotético

2

2

2

2

2

M2 = 4.d1 + 10.d2 + 6.d3 + 4.d4 + 2.d5 + 1.d6

2

Como o diâmetro da partícula está elevado ao quadrado, M2 representa a área
superficial total do sistema, que pode ser representada pela Figura 6.
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Figura 6 – Ilustração de M2 para população hipotética..

O momento M3 é definido conforme a equação 8 desenvolvida para o sistema
hipotético

3

3

3

3

3

M3 = 4.d1 + 10.d2 + 6.d3 + 4.d4 + 2.d5 + 1.d6

3

Neste caso o diâmetro da partícula é elevado ao cubo, gerando a informação sobre
o volume total do sistema, que pode ser representado pela ilustração da Figura 7

Figura 7 – Ilustração
de
M3
para
população hipotética.

O momento M3, por representar o volume de partículas, é diretamente proporcional
à massa de partículas presentes no sistema, se estas tiverem densidade
independente do seu tamanho.
Os valores de M4 e superiores podem ser obtidos a partir da equação 8
desenvolvida para o sistema hipotético, aplicando-se para cada caso.
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4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

M4 = 4.d1 + 10.d2 + 6.d3 + 4.d4 + 2.d5 + 1.d6
M5 = 4.d1 + 10.d2 + 6.d3 + 4.d4 + 2.d5 + 1.d6

Os momentos acima (M4 e M5) não podem ser representados graficamente, pois os
momentos representam figuras de quatro ou mais dimensões.
Podem-se relacionar os momentos, gerando quantidades com a dimensão de
comprimento (m) que representam tamanhos médios de partículas. Na Figura 8
encontram-se essas relações. A relação M1/M0 representa um tamanho médio de
partículas baseado no comprimento e, portanto, sofre influência maior das partículas
menores, enquanto a relação M4/M3 representa uma média de tamanho de
partículas baseada no volume, portanto é grandemente influenciada pelas partículas
de maior tamanho.

Figura 8 – Representação de uma PSD com as indicações das
relações entre os momentos.

Podem-se também definir outras relações que resultam em unidades de medida
métrica de outras grandezas, como a amplitude da curva (quando curva normal)
representada pela equação

M 5⋅ M3
.
M 42
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2.6 MÉTODOS

EXPERIMENTAIS

DE

AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO

TAMANHO DE PARTÍCULAS

A escolha do método de análise do tamanho de partícula depende principalmente da
faixa de tamanho de partícula e da combinação de fases: a combinação de fases
pode ser encontrada na Tabela 2. Além disso, o método de medida determina a
precisão obtida: métodos baseados em contagem de partículas são precisos para as
menores partículas da distribuição, enquanto métodos que capturam a área
superficial ou volume das partículas são precisos para as maiores partículas.
Tabela 2– Combinações de fases.

Fase dispersa

Fase contínua

Exemplo

1. Gás

Líquido

Espuma

2. Gás

Sólido

Material poroso

3. Líquido

Gás

Neblina

4. Líquido

Líquido

Emulsão

5. Líquido

Sólido

Emulsão sólida

6. Sólido

Gás

Fumaça, pó.

7. Sólido

Líquido

Suspensão, sol.

8. Sólido

Sólido

Mistura sólida

Na Tabela 3 são encontrados os métodos mais comuns, relacionando as
combinações de fases e faixas de tamanho de partículas.
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Tabela 3 – Relação entre os métodos, fases e faixas de tamanhos de partículas.

Método

Combinação de fases

Faixas de tamanho (µm)

Microscopia

1,3,4,6,7,5,8

0,4 - 100

Ultramicroscopia

3,4,6,7,5,8

0,01 – 2

Microscopia eletrônica

6,7,8

0,0005 – 5

Espalhamento de luz

3,4,6,7,5,8

0,1 – 30

Análise de Raios-X

6

0,005 – 1

Classificação por
peneiramento

6,7

Acima de 40

Ultrafiltração

7

Acima de 0,002

Sedimentação

3,6,7

1 – 50

Centrifugação

7

0,01 – 1

Ultracentrifugação

7

0,0005 – 0,01

Difusiometria

7

Até 0,1

Osmometria

7

Até 0,1

Viscosimetria

4,7

Duas dimensões menores
que 0,0001

Permeametria

2,6

0,5 – 100

Absorção

2,6,7

0,002 – 50

Conductometria

7

acima de 0,2

FBRM

1,2,3,4,5,6,7,8

Acima de 1

Radiometria

3,4,6,7

acima de 0,002

2.6.1 ESPALHAMENTO DE LUZ
Quando um feixe de radiação atinge um conjunto de partículas, parte da radiação é
absorvida, parte é transmitida e parte é espalhada. O espalhamento de luz envolve a
reflexão e a difração da luz na superfície de um objeto, resultando na distribuição de
luz em direções diferentes, segundo Guardani (1997). O autor faz uma apresentação
dos fundamentos da medição de tamanhos de partículas por espalhamento de luz,
em se tratando do seu uso na medição da distribuição granulométrica de partículas
em suspensão.
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Os principais modelos que descrevem quantitativamente o espalhamento de luz
foram propostos por Maxwell, Mie e Fraunhofer. Conclui que, em uma suspensão de
partículas com diferentes tamanhos, a intensidade de luz espalhada depende da
distribuição do tamanho de partícula. Este fenômeno é utilizado em instrumentos de
determinação da PSD, nos quais a luz espalhada é medida por detetores dispostos
em diferentes ângulos em relação à direção da luz incidente.
Em 1817 Fraunhofer propôs um aparato óptico para geração de padrões, similar
àquele apresentado na Figura 9. Este consiste de uma fonte de luz monocromática,
lentes ópticas para expandir o diâmetro do feixe de luz, uma zona de medição, uma
lente

e um detector. Partículas esféricas passam através da zona de medição,

dispersas em um gás ou líquido, criam um padrão de difração radial simétrico, com
um centro claro/brilhante seguido de uma sucessão de anéis escuros e claros
(Leschonski 2000)

Figura 9 – Aparato óptico para análise de padrões da difração de Fraunhofer, a) lente, b) expansor
de feixe, c) feixe de aerosol, d) lente, e) detector.

Para aplicações nas quais as partículas possuem um diâmetro muito maior que o
comprimento de onda, o efeito do índice de refração é pequeno. Esta teoria explica
que a intensidade de luz espalhada pelas partículas é proporcional ao tamanho da
mesma, e o tamanho do padrão de difração (ângulo de espalhamento) é
inversamente proporcional ao tamanho da partícula, conforme ilustrado no esquema
da Figura 10 (Barth, 1984).
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Parada central
Filtro transmissor

Partícula grande

Feixe de laser principal

Parada central
Filtro transmissor

Partícula menor

Figura 10 - Comparação entre espalhamento de luz de partículas maiores e menores.

Barth, 1984, afirma ainda que a magnitude da intensidade da luz é proporcional à
quarta potência do diâmetro de partícula. A equação 9 descreve este padrão para
uma única partícula.

 J ⋅ (k ⋅ x ⋅ w) 
I = E ⋅ k 2 ⋅ x4 ⋅  1

 k ⋅x⋅w 

9

2

Em que:
I é a distribuição da intensidade;

E é o fluxo por unidade de área do feixe incidente;
k é igual a 2 ⋅ π λ ;

w é igual a sen(θ ) ;
J 1 é a de primeira ordem de Bessel e
x é um adimensional definido por

π ⋅d
em que d é o diâmetro da partícula e λ é o
λ

comprimento de onda do feixe incidente.
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Guardani (1997) aponta que, ao medir a distribuição angular de luz espalhada por
uma partícula suspensa em um meio, há que se observar o quociente entre a
dimensão característica da partícula e o comprimento de onda da luz incidente, que
por sua vez é expresso em função do comprimento de onda da luz no vácuo. Outro
fator que não pode ser desprezado é a razão entre os índices de refração das
partículas e do meio nas quais elas estão suspensas. O estado de polarização da
luz incidente e sua intensidade também devem ser considerado no equacionamento.
O método de LD é hoje o mais difundido para se determinar, PSD´s em laboratório.
No entanto, ele exige baixas concentrações de partículas, o que o torna inadequado
para aplicações de pronta resposta.
Nascimento, C., Guardani, R., Giulietti, M., 1996 discorrem sobre as limitações
dessas técnicas quando aplicadas a suspensões com altas concentrações de
sólidos ou quando aplicadas a suspensões de partículas não esféricas. Eles
demonstram que é possível estender a faixa de concentrações de sólidos ao aplicar
um modelo de rede neural. Assim sendo, se o instrumento for acoplado a um
sistema de amostragem contínua, o método proposto permitiria, em tese, para
aplicações de pronta resposta em situações de interesse industrial.

2.6.2 MÉTODO EXPERIMENTAL PARA A DETERMINAÇÃO DE PRONTA
RESPOSTA DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE CORDAS
Existem hoje dois principais equipamentos de determinação de pronta resposta para
distribuição do tamanho de partículas: os que utilizam ultra-som e os que utilizam luz
refletida (método FBRM).
Hennig e Rautenberg (2006) discutem o monitoramento de processos utilizando
sistemas de ultra-som. A grande desvantagem deste método é a necessidade de
informações detalhadas das características acústicas do meio em estudo (por
exemplo: velocidade do som, absorção do som e impedância acústica). A leitura
depende fortemente da temperatura.
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Herrmann, R et al. (2005), discutem a utilização do monitoramento por ultra-som
na cristalização de zeólita, e ressaltam que o ultra-som pode provocar reações
indesejadas na suspensão em estudo se não tiver sua intensidade devidamente
controlada.
Uma vez que a técnica de FBRM não provoca reações indesejadas e não depende
de propriedades físicas e químicas dos meios em estudo, esta foi a técnica escolhida
para o presente trabalho. Ela será descrita em maiores detalhes a seguir.
Monnier et al. (1995) descrevem os princípios da medida de cordas de partículas por
FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement). Uma medição por FRBM utiliza
um feixe de laser que atinge as partículas que passam em frente a ele em um certo
ponto focal. As lentes focais estão sujeitas a uma rotação gerada por
eletromagnetismo, fazendo com que o ponto focal seja deslocado de forma circular,
conforme a Figura 11.
Detector
Diodo

Fibra óptica
Difusor de
feixe
Feixe de laser
Janela de
safira

Foco girando a
alta velocidade

Figura 11- Ilustração da ponta do
equipamento que utiliza o método de
FBRM.

Qualquer partícula na trajetória do feixe focado reflete a luz. O feixe atravessa a
partícula, percorrendo sobre ela uma trajetória aqui denominada de “corda”. O
sensor, por sua vez, coleta os reflexos dos feixes da superfície em função do tempo.
Uma vez que o ponto focal é movimentado a uma velocidade de rotação constante,
o tempo que o feixe leva para atravessar a partícula pode ser empregado para
calcular o comprimento da corda. (Figura 12).
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Corda

c

trajetória da
rotação do
feixe de
laser

Partícula
Figura 12 - Ilustração da obtenção do comprimento de
corda por FBRM.

O instrumento registra a distribuição local de comprimentos de corda (CLD – Chord
Lenght Distribution) das partículas no interior de um cristalizador. Monnier et al.
(1995) discutem as condições dentro das quais a medição é válida.
Uma característica do FBRM é que a informação obtida não é em base volumétrica,
mas sim numérica. A maior desvantagem deste método é que, em uma determinada
medição, não se pode saber com certeza qual corda da partícula foi considerada e
em qual orientação.
A Figura 13 sugere o melhor posicionamento para o foco do FBRM, permitindo uma
maior representatividade do meio em que se encontra (Ruf, Worlitschek e Mazzotti
2000). Apesar de neste estudo ter sido aplicado um tipo diferente de agitador
(agitador âncora no lugar do agitador de lâminas) o posicionamento se mostrou
igualmente importante.
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Figura 13 – Representação do
posicionamento do equipamento
que utiliza o método de FBRM.

Ruf et al., (2000) afirmam que a medida de CLD possui uma dependência crítica das
propriedades ópticas do sistema.
Abbas et al., (2002) compararam as técnicas de FBRM e espalhamento múltiplo da
luz (Turbiscan®), para monitoramento de pronta resposta, utilizando a difração de
laser como técnica de referência, e concluíram que a técnica de FBRM é um método
prático de pronta resposta para acompanhamento da evolução da distribuição do
tamanho de cristais, através da obtenção da distribuição do tamanho de cordas.
Worlitschek et al., (2005) consideram a técnica de FBRM como uma técnica de
medição de pronta resposta para sistemas de dispersões e emulsões e apontam que
a conversão de CLD para PSD não pode ser feita diretamente sem levar em conta a
física do método de medição. O trabalho deles ainda apresenta uma ferramenta para
a conversão no caso da forma da partícula ser conhecida e fixa. O procedimento é
realizado em dois passos: no primeiro, obtém-se uma matriz de transferência que
converte a PSD de uma população de partículas com uma dada forma na CLD
correspondente, utilizando um modelo geométrico tri-dimensional. No segundo, a
PSD é calculada a partir da CLD utilizando a transformação linear previamente
desenvolvida.
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Wynn, 2003, estuda a relação entre PSD e a CLD medida por FBRM. Ele chegou
a um método direto de inversão desta relação analiticamente, porém este método se
demonstrou estável apenas para alguns casos. Ao treinar uma rede neural, esta se
torna estável para qualquer caso dentro do universo de treinamento.
Kougoulos et al. 2004, compararam a distribuição do tamanho de partículas medida
pela técnica de espalhamento de luz em baixo ângulo (LALLS) com FBRM. Eles
demonstraram baixa sensibilidade da técnica FBRM para partículas menores que 1
micrômetro.
Pons et al., 2006, compararam o comprimento de corda médio com tamanho de
partícula médio para formas simples (esferas, elipsóides, paralelepípedos, cubos, e
poliedros uniformes), rígidas e opacas, que podem ser combinados simulando
aglomerados ou cristais gêmeos. Os autores acima mencionados concluiram que a
principal vantagem do FBRM é a de combinar informações como forma, tamanho e
concentração de partículas prontamente.
Li et al., 2006, estudaram um modelo generalista de transformação de PSD em CLD
para diferentes formas de partículas e a partir desse estudo desenvolvem um
método de inversão interativa para se obter a PSD a partir da CLD, validando a
solução proposta com experimentos.
Nascimento et al., 1997, discorreram sobre as técnicas de medição de PSD por
difração de laser e suas limitações quando aplicadas a suspensões com altas
concentrações de sólidos ou quando aplicadas a suspensões de partículas não
esféricas. Eles aplicaram um modelo de rede neural a dados de PSDs obtidas a
partir de suspensões com distintos teores de sólidos e comparam com um algoritmo
baseado na difração de Fraunhofer. Os resultados mostram que o modelo de rede
neural pode ser utilizado para computar PSD a partir da técnica de medição por
difração a laser e que este pode expandir a faixa de aplicação de tal técnica.
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Guardani et al., 2002, discorreram sobre a eficiência dos métodos que aplicam
espalhamento frontal de luz para avaliar e estimar a distribuição do tamanho de
partículas, e testam um método baseado em rede neural para avaliar a aplicabilidade
em diversos meios em estudo, desde partículas com diferentes formatos e
distribuições de tamanhos até diversas concentrações de sólidos. Eles compararam
os dados de entrada obtidos matematicamente pelo modelo da rede neural com
dados obtidos por medição baseada em análise de imagens e concluiram que o
método proposto pode ser aplicado no monitoramento da distribuição de tamanho de
partículas com formas distintas em suspensões com alto teor de sólidos e aplicaram
a técnica na monitoração on-line da PSD em sistema de cristalização em batelada.
Giulietti, M. et al 2003, realizaram experimentos em escala laboratorial para medição
da distribuição do tamanho de cordas de diferentes sistemas particulados utilizando
um sensor de reflexão de laser. Para isso, utilizaram amostras consideradas monodispersas, poli-dispersas e bimodais de catalisador de craqueamento catalíticoe
partículas de PVC de diferentes tamanhos, com uma faixa de tamanhos de 20 a
500 µm. As partículas foram dispersas em água, formando suspensões com a fração
mássica da fase sólida variando de ca. 0,2 % a ca. 30 %. Os resultados
experimentais, compostos de número de partículas contadas por classe de tamanho
de cordas, foram ajustados a uma rede neural para estimar a concentração mássica
de partículas na suspensão e a distribuição de tamanhos baseados no volume,
eliminando os efeitos da concentração da suspensão e formato da partícula. Os
resultados indicam a possibilidade de utilizar tal modelo como um software no
monitoramento do processo de cristalização.
As abordagens para conversão de CLD em PSD baseadas em modelos analíticos
são geralmente complexas e de pouca abrangência, estando limitadas a populações
previamente conhecidas e de simples definição geométrica. A abordagem baseada
em CLD e modelo de redes neurais, por sua vez, permitem maior abrangência e
será por isso adotada neste trabalho.
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2.7 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
As redes neurais têm sido utilizadas para o reconhecimento e classificação de
padrões. Reconhecimento de padrões refere-se não somente ao reconhecimento
típico de imagens, caligrafia e sons, mas também ao reconhecimento de relações
entre fenômenos físicos, químicos e valores específicos dos equipamentos de
monitoração.
Uma rede neural é um grande sistema, altamente conectado, de processadores
simples, também chamados de neurônios ou nós, sendo que um conjunto de nós em
um mesmo nível constitui uma camada. Enquanto um cérebro humano possui cerca
de 1012 neurônios, as redes neurais artificiais possuem poucos neurônios, não mais
que 100.
Em tal rede, um neurônio recebe dados de vários outros através de sinais, e cada
neurônio transmite sinal para os neurônios conectados a ele.
O ajuste dos parâmetros de uma rede neural também pode ser chamado de
“aprendizado”, e consiste em modificar os pesos das ponderações das conexões
entre os neurônios dentro da rede de tal forma que os dados de entrada gerem os
dados de saída desejados com o menor erro possível.
O desenho de novas redes consiste em encontrar uma regra de aprendizado e
exemplos representativos de tal forma que uma ótima rede neural resultará no final
da fase de aprendizado.
O tipo mais comum de rede neural é a de alimentação direta (feedforward). Uma
ilustração de uma rede desse tipoé mostrada na Figura 14. A rede consiste em uma
camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída.
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Figura 14 - Ilustração de uma feedforward NN.

A camada de entrada contém um nó para cada variável de entrada. Estas são as
variáveis mutantes nos dados de processo (Jouyban et al. 2004). As saídas das
camadas de entrada são ponderadas e sinópticamente conectadas à camada
escondida de neurônios. O número de neurônios na camada escondida pode variar
dependendo do usuário e do propósito da NN. Igualmente, o número de camadas
escondidas pode variar. As saídas da camada escondida são novamente
ponderadas e sinópticamente conectadas com a camada de saída. As saídas da
camada de saída são as variáveis sob investigação. A informação é propagada na
direção da rede de uma camada para outra. Cada neurônio calcula a soma
ponderada de todas entradas mais os “bias” (Definido pela Associação Brasileira de
Estatística como Viés, ou seja, caráter inerente ou básico de algo, tendência geral
ou determinada por forças externas), pela equação 10, onde i é o número de entrada
e j é o número do neurônio.
10

N

Sj =

∑ Wi , j xi + W N +1, j
i =1

Então é calculada uma saída usando sua função de ativação, equação 11.
f

( S ) = 1 + ex p1
j

(− S )

= Oj

11

j

Esta função de ativação foi escolhida pois absorve não-lineariedades que possam vir
a ocorrer.
A saída é então passada para a próxima camada (Nascimento et al. 1996)
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O processo de aprendizagem consiste em alternar as ponderações, Wi,j de
acordo com o algoritmo de propagação reversa, que minimiza o desvio quadrático,
E, dado pela equação 12
p

r

E = ∑∑ ( y − O
m
k

m
k

12

2

)

m =1 k =1

m

onde yk

vem do mésimo par entrada-saída (x,y) e

Okm

é a saída do kn neurônio da

camada de saída obtido pela equação 13 como segue:
13

Ok = f ( S k )
onde Sk é dado pela equação 14.

14

NH

Sk =

∑W

j,k

O j + W NH + 1, k

i =1

e NH é o número de neurônios escondidos.
O ajuste de redes neurais desse tipo é normalmente feito utilizando-se o algoritmo
de retropropagação (backpropagation), descrito a seguir de forma resumida.
Para a camada de saída as atualizações dos pesos são feitas de acordo com a
direção descendente do gradiente dE / dW j , k , para um par entrada-saída de cada
vez. O par entrada-saída é introduzido na rede neural e as ponderações são
modificadas pela equação 15.

∆W

m
j,k

=η f

´

( S k ) ( y km

− O km ) O mj

15

em que η é o fator redutor ou acelerador da taxa de aprendizagem. Para a camada
escondida o gradiente utilizado é o de dE / dWi , j que é alterado de acordo com a
equação 16.
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16

Muitas interações são necessárias para um treinamento efetivo. A cada interação os
pesos entre as camadas escondidas e de saída são ajustados. Cada par entradasaída é apresentado individualmente em uma seqüência, iniciando pelo primeiro par,
seguindo para o segundo par e assim por diante. (Nascimento et al. 1997).
Os programas computacionais para preparação de dados, ajustes de redes neurais
e simulações utilizando os modelos foram desenvolvidos no LSCP-CESQ
(Laboratório de Simulação e Controle de Processos – Centro de Engenharia de
Sistemas Químicos), Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo.

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E ESCOPO DA DISSERTAÇÃO
Tendo em vista as considerações e explanações realizadas até o momento,
concluiu-se que a melhor alternativa para obtenção dos dados de PSD e dos
momentos de distribuição consiste no uso de um instrumento em linha para
determinar a CLD (FBRM) e pela subseqüente conversão da CLD assim
determinada a PSD por meio de um modelo baseado em redes neurais. Para que a
demonstração do método seja realizada em condições próximas às de interesse
industrial, a obtenção de PSDs será feita a partir de cristalizações em bateladas.
Pelas considerações supracitadas, as PSDs e momentos de distribuição foram
obtidos a partir de cristalizações em batelada. Foi validado um método para
amostragem que possibilitou a obtenção de PSD de sólidos durante a cristalização,
os quais foram comparados com as CLDs. Esta amostragem durante a cristalização
permitiu um acompanhamento das mudanças das distribuições em função do tempo.
Um modelo de redes neurais foi aplicado para converter os dados de CLDs em
PSDs.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 EQUIPAMENTOS:
Ensaios de cristalização foram realizados em um cristalizador com um volume de 10
litros, cilíndrico, vertical, com diâmetro de 0,35 m, construído em vidro, equipado
com três chicanas de teflon desmontáveis (0,4 m de altura por 0,02 m de
comprimento e 0,01 m de largura), um agitador tipo âncora (Figura 15).

a
a
c

a
b

Figura 15 – Tampa do cristalizador (c), com chicana desmontável (a) e agitador âncora (b).

O agitador âncora era propulsionado por um motor da marca Power Digi-visc.
EuroStar da IKA Labortechnik. Além dos acessórios acima descritos, dispunha de
um controle de temperatura por uma camisa de troca térmica controlado por um
banho térmico Huber, Peter Huber Kältermachinenbau GMBH, Unistat 385WBE
versão 3.8, um refratômetro para medição indireta da concentração da The Electron
Machine Corp, o equipamento Lasentec, modelo M500, ligados a um computador
para aquisição de dados, como mostra o esquema da Figura 16.
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Figura 16 - Esquema do sistema experimental do cristalizador.

Os materiais particulados produzidos no cristalizador foram analisados em um
instrumento por difração a laser, marca Coulter (Beckman Coulter ver. 5.01)
Multiwavelength LS13320, equipado com a unidade seca, utilizando o modelo de
Fraunhoffer com obscurecimento de 4 % e com uma pressão de vácuo de
20” de H2O.
Amostras de sólidos foram coletadas durante a cristalização com o auxílio de um
aparato de coleta de amostra, que consiste em um tubo de silicone de diâmetro
interno de 0,01 m, acoplado a outro de diâmetro externo de 0,01 m, provido de um
filtro de algodão. O tubo de silicone de diâmetro externo de 0,01 m é acoplado a um
kitassato conectado a uma bomba de vácuo (conforme a Figura 17). Assim, a
suspensão é aspirada e os sólidos ficam retidos no filtro de algodão.
Em todos os ensaios em que foi retirada uma amostra seca para ser analisada em
paralelo com uma amostra adicionada ao cristalizador, tomou-se a precaução de que
tal amostra fosse a mais representativa possível, e para isso foi seguida a seqüência
abaixo:
1. retirou-se do pote amostra suficiente para o dobro da massa solicitada pelo
procedimento,
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2. homogeneizou-se

esta

amostra

por

um

processo

parecido

com

o

quarteamento tradicional (tirando porções das laterais e colocando no topo e
tirando porções da parte de baixo e colocando no topo),
3. separou-se uma amostra para análise posterior e aferiu-se a massa solicitada
pelo procedimento, descartando o excesso.

Tubo de
silicone
com
0,01m de
diâmetro
interno.

Algodão

Tubo de
silicone
com
0,01m de
diâmetro
externo.

Bomba de vácuo

Kitassato

Figura 17 – Ilustração do aparato de coleta de amostra.

3.2 MATERIAIS:
O material cristalizado neste estudo é um cristal orgânico cuja curva de solubilidade
é representada na Figura 18. Material e solução são protegidos por acordo de
confidencialidade e são tratados aqui como modelos para desenvolvimento do
método, objeto deste estudo.
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Figura 18 – Curva de solubilidade do cristal orgânico usado nos ensaios.

3.3 MÉTODOS:
Inicialmente foi realizada a seqüência de ensaios preliminares Ensaios adicionais
foram realizados para validação do método de amostragem aqui desenvolvido.
Finalmente, foram realizados ensaios sistemáticos. A Figura 19 resume os tipos de
experimentos realizados. Todos os ensaios são descritos com maiores detalhes em
seus respectivos sub-capítulos.
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Levantamento de dados

Ensaios preliminares parte 1

Ensaios preliminares parte 2

Validação da amostragem

Ensaios de cristalização com
sementes

Ensaios de cristalização sem
sementes

Aplicação na Rede Neural

Obtenção da Rede
Neural treinada

Figura 19 – Seqüência de ensaios.

Nos ensaios de cristalização com semeadura, uma amostra seca das sementes era
separada para análise por LD. Tomou-se a precaução de que tal amostra fosse a
mais representativa possível, e para isso foi seguida a seqüência abaixo:
1. retirou-se do pote amostra suficiente para o dobro da massa solicitada pelo
procedimento,
2. homogeneizou-se

esta

amostra

por

um

processo

parecido

com

o

quarteamento tradicional (tirando porções das laterais e colocando no topo e
tirando porções da parte de baixo e colocando no topo),
3. separou-se uma amostra para análise posterior e aferiu-se a massa solicitada
pelo procedimento, descartando o excesso.
Ao longo dos ensaios de cristalização, amostras de sólido são retiradas para análise
por LD. Além disso, são realizadas leituras sucessivas de FBRM, que são
registradas numa base de dados e subseqüentemente exportadas para uma planilha
do software Microsoft Excel.
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Nos ensaios preliminares, nos quais não há cristalização da suspensão, a evolução
da contagem total de cordas ao longo do tempo é empregada para identificar a
transição entre um estado do reator e outro, conforme ilustrado na Figura 20.

Aquisição
de dados

Estabilização

Figura 20 - Ilustração dos pontos considerados para avaliação da contagem de corda.

3.3.1 TESTE T PAREADO
No teste t pareado compara-se amostras de duas populações baseando-se na
hipótese de que as diferenças entre os pares de observações são normalmente
distribuídas com observações pareadas, ou seja, cada valor em uma amostragem
tem uma observação correspondente na outra amostragem (Daya, 2003).
Apesar de ser um teste para distribuições normais, e a distribuição do tamanho de
partícula obtido pelo método de LD não ser uma distribuição normal, conforme visto
na Figura 21, a distribuição das diferenças é freqüentemente uma distribuição
normal, conforme mostra a Figura 22.
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Figura 21 – Ilustração de duas distribuições de tamanho de partículas obtidas em diferentes
ensaios de cristalização.

A Figura 21 representa duas PSD obtidas por LD de ensaios realizados em datas
diferentes (70103B, dia 3 de janeiro de 2007 no período da tarde e 061213 B, dia 13
de dezembro de 2006).

Figura 22 – Avaliação da normalidade da distribuição das diferenças entre os pares de observações.
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A Figura 22 é uma representação gráfica dos resultados dos testes de normalidade
de uma determinada distribuição de dados, neste caso, diferença entre os canais
pareados das amostras.
Para que se tenha idéia, no teste t, médias de dois grupos distintos de dados são
comparados, podendo ou não ter o mesmo número de elementos mensurados. O
teste t pareado é utilizado nas situações em que um grupo de dados é
correlacionado com outro grupo de dados, ou seja, quando duas medidas ou dois
dados são obtidos de um mesmo indivíduo, antes e depois de uma determinada
intervenção, portanto, os dois grupos de dados (antes e depois da intervenção) não
são mais independentes (Daya, 2003).
O teste t pareado é aplicado também quando a variabilidade entre os indivíduos na
amostra de referência pode obscurecer qualquer efeito significativo entre os
indivíduos, o que significa que focar na mudança da média entre os indivíduos é
melhor que comparar as médias dos grupos antes e depois de uma determinada
intervenção, já que diferenças estáveis entre indivíduos tendem a ser maiores que
qualquer diferença resultante de intervenção dentre os indivíduos (Daya, 2003).
Isso significa que quando se tem um grupo de dados com uma faixa de variância
muito grande, como no caso de uma PSD ou de uma CDS, (existem canais com 0%
ou 0 partículas e existem canais com 5% ou 500 partículas) é preferível comparar
cada canal, cada indivíduo, e analisar as diferenças.

3.3.2 ENSAIOS PRELIMINARES
Os ensaios preliminares foram divididos em duas etapas: na primeira delas
investigou-se o efeito da rotação do agitador e do teor de sólidos na leitura das
CLDs, ao passo que na segunda parte buscou-se otimizar as condições para a
operação do cristalizador de cristalização.
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A primeira parte seguiu a seqüência abaixo:
a)

Preparou-se uma solução saturada à temperatura de operação do

cristalizador, a 25ºC, com 7000 g de solvente. Analisando-se a curva de solubilidade
do cristal orgânico usado (Figura 18), verifica-se que a concentração para 25 ºC é de
3,43 % em massa de cristal orgânico, ou seja, 240,1 g.
b)

Ajustou-se a rotação do agitador para 200 RPM, com a temperatura já

estabilizada da solução saturada. Com o auxílio de um funil e espátula, adicionou-se
a quantidade de sólidos referente ao primeiro ensaio, 1,0% (72,4 g) pelo bocal do
cristalizador. Tomaram-se leituras de CLD até a estabilização da solução, em torno
de 5 minutos. Em seguida, alterou-se a rotação para 700 RPM, ocasião em que
foram tomadas novas leituras da CLD após estabilização das leituras, conforme
ilustrado na Figura 20.
c)

Retornou-se a rotação do agitador para 200 RPM e adicionou-se mais sólido

ao cristalizador de forma a se atingir 5,0 % em massa de sólidos. Como antes, a
CLD foi medida nas rotações de 200 e 700 RPM. Este procedimento foi repetido
para teores de sólido de 11% e 14%.
A análise (apresentada no próximo capítulo) dos resultados dos ensaios preliminares
1 mostrou inconsistências. Verificou-se que houve incorporação de ar ao meio,
provocando bolhas e até mesmo a flotação (Figura 23) de parte do cristal orgânico.

Figura 23 - Cristal orgânico flotado dentro do cristalizador. Vista lateral pela janela (esquerda) e
de topo retirando-se a tampa do cristalizador (direita).

Portanto realizou-se a segunda parte dos ensaios preliminares, com um avanço e
recuo da rotação de forma mais gradativa, conforme a Tabela 4:
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Tabela 4 – Evolução da rotação em RPM para cada
teor de sólidos.

A segunda etapa dos ensaios preliminares seguiu a seqüência abaixo descrita:
a)

Preparou-se uma solução saturada à temperatura de operação do

cristalizador, a 25ºC com 7000 g de solvente e 239,8 g de cristal orgânico.
b)

Ajustou-se a rotação do agitador para 200 RPM, com a temperatura já

estabilizada da solução saturada, adicionou-se a quantidade de sólidos referente ao
primeiro ensaio, 1,0% (72,4 g). Leituras de CLD foram tomadas. Após a
estabilização da solução, em torno de 3 minutos, alterou-se a rotação para a próxima
rotação mostrada na Tabela 4, e foram tomadas novas leituras da CLD, repetindo-se
o procedimento de leitura até voltar a atingir 200 RPM.
c)

Adicionou-se sólido ao sistema de forma a se obter um teor de sólidos de

4,0%. Repetiram-se então as tomadas de CLD nas diversas rotações mostradas na
Tabela 4.
Quantidades adicionais de sólidos foram acrescentadas ao cristalizador, de modo a
repetir o procedimento acima com teores de sólido de 11% e 14%,
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3.3.3 VALIDAÇÃO DA AMOSTRAGEM
Este método de amostragem foi desenvolvido para que a PSD pudesse ser
monitorada pela técnica de LD ao longo do tempo, nos ensaios de cristalização.
A validação da amostragem seguiu o princípio de que uma determinada amostra de
cristal não poderia sofrer modificações estatisticamente significativas se adicionada
ao cristalizador contendo a solução saturada, considerando-se a a hipótese de que
não poderia ocorrer solubilização das amostras e que o algodão seria um meio
filtrante capaz de reter todas as partículas, sem que as mesmas ficassem presas
entre seus filamentos, assim como ilustrado na Figura 24.

Figura 24 – Ilustração da retenção das partículas pelo meio filtrante (Algodão)

a)

Preparam-se amostras de cristal para as 3 condições de temperatura de

cristalização estudadas e cada amostra foi dividida em duas partes, uma que seria
adicionada ao cristalizador, amostrada e analisada por difração de laser e a outra
(por volta de 6 g) que seria analisada diretamente por difração de laser.
b)

Preparou-se uma solução saturada de cristal à temperatura de 14 ºC, (7000 g

de solvente e 129 g de cristais ) no cristalizador.
c)

Mantendo-se a temperatura de 14 ºC, adicionou-se uma massa de cristais

suficiente para formar uma solução saturada a 26 ºC (196 g) tomando-se os devidos
cuidados para que todo o sólido fosse incorporado e não ficasse retido na chicana
conforme a Figura 25 e a Figura 26.
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Figura 25 – Cristais presos na chicana (vista a partir da abertura na
tampa do cristalizador).
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Figura 26 – Detalhe da chicana limpa (vista a partir da abertura na
tampa do cristalizador).

d)

Após alguns minutos, suficientes para homogeneização do cristalizador,

utilizou-se o aparato descrito na Figura 17 para recolhimento de 5 a 6 g de amostra
(úmida).
e)

Aqueceu-se o cristalizador até 26 ºC para que o cristal orgânico solubilizasse.

f)

Repetiram-se os passos acima para as temperaturas de 30 e 35 ºC.

g)

Esperou-se que as amostras retiradas do cristalizador secassem (a

temperatura e pressão ambiente, protegidos da iluminação natural ou artificial) e as
mesmas foram analisadas no equipamento de difração de laser, comparando-se os
resultados pelo teste T pareado.
As amostras recolhidas antes e após inserção das amostras no reator foram
submetidas ao analisador de PSD por difração a laser e os resultados foram
avaliados no programa de análises estatísticas Minitab Release 14.12.0. Para que
os zeros não influenciassem nos resultados de correlação, os mesmos foram
retirados da análise. Nomearam-se as amostras da seguinte forma:
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a)

26graus ref – amostras à temperatura de 26 ºC sem contato com a
solução saturada dentro do cristalizador.

b)

26graus – amostras a 26 ºC depois de entrar em contato com a solução
saturada.

Para as outras temperaturas, nomenclaturas similares foram aplicadas.
c)

aleatórias – são amostras retiradas diretamente do pote de sementes de
forma aleatória.

3.3.4 ENSAIOS DE CRISTALIZAÇÃO
Os ensaios foram realizados no mesmo aparato experimental descrito anteriormente.
Foram realizados ensaios com e sem sementes. Em ambos os casos seguiu-se o
seguinte procedimento:
a)

Carregou-se o cristalizador com 7680 g de uma solução saturada a 35 ºC.

b)

Esperou-se que a temperatura interna do cristalizador estabilizasse em 35 ºC

e com o auxílio do banho térmico e do programa rampa TT, escolheu-se entre 3
tipos de curvas de resfriamento representadas na Figura 27, identificadas como
rampa lenta curva, rampa lenta retilínea e rampa rápida. A partir da temperatura de
35 ºC a solução foi resfriada até atingir a temperatura final de 20 ºC.
Essas três rampas foram escolhidas para se obterem populações de cristais com
diferentes características, visando ampliar a faixa de validade do modelo de rede
neural ajustado aos dados. Elas foram escolhidas a partir de trabalhos anteriores
realizados no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo).
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Figura 27 – Representação gráfica das rampas de resfriamento no cristalizador

c)

Nos casos de cristalização com semeadura, a mesma foi realizada a duas

temperaturas distintas, conforme a Tabela 5.
Tabela 5 – Síntese do planejamento experimental.

Rampa rápida
Rampa lenta linear
Rampa lenta curva
Sem
Sem
Sem
Com Sementes
Com Sementes
Com Sementes
sementes
sementes
sementes
X
33,0 ºC 34,5 ºC
X
33,0 ºC 34,5 ºC
X
33,0 ºC 34,5 ºC
d)

A cada 2 ºC, sempre que possível, retiraram-se de 5 a 6 g de amostras com o

auxílio do aparato de amostragem, resultando em 9 a 12 amostras por ensaio.
Em resumo, as condições dos ensaios foram:
-

-

taxa de resfriamento (rampa) lenta e linear
-

Sem adição de sementes;

-

Com adição de sementes a 34,5 ºC

-

Com adição de sementes a 33 ºC

taxa de resfriamento (rampa) lenta e curva
-

Sem adição de sementes;

-

Com adição de sementes a 34,5 ºC
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-

Com adição de sementes a 33 ºC

taxa de resfriamento (rampa) rápida e linear
-

Sem adição de sementes;

-

Com adição de sementes a 34,5 ºC

-

Com adição de sementes a 33 ºC

3.3.5 APLICAÇÃO DA REDE NEURAL
Foram aplicadas duas redes neurais: uma cujos dados de entrada e saída eram
formados pela CLD (medida por FBRM) e PSD (medida por difração de laser),
respectivamente, e outra com os dados de entrada e saída formados pelos
momentos de distribuição, calculados a partir da CLD e PSD, respectivamente.
A rede neural na qual foram avaliadas as CLDs e PSDs tinha a seguinte
configuração:
Número de dados de alimentação da rede neural = 64 (número de PSDs utilizadas
para o treinamento e teste da rede)
Número de variáveis de entrada = 23 (número de partículas contadas por unidade de
tempo, para 22 classes de tamanho de cordas das partículas, e o número total de
partículas)
Número de variáveis de saída = 22 (22 classes de tamanho de partículas)
Número de neurônios na camada oculta = 6
Número de neurônios na camada de saída = 22.
No caso de ajuste dos momentos, testaram-se redes com dados de entrada
organizados de diversas formas, utilizando-se apenas um dos momentos como
entrada e saída, ou utilizando-se todos os momentos e a concentração. Foram
escolhidas como variáveis de entrada, devido às suas relevâncias, as seguintes:
a)

Concentração – variável necessária para cálculos de balanços de massa e
supersaturação ao longo da batelada.

b)

Momentos (M0, M1, M2, M3, M4 e M5) obtidos por FBRM.
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Neste caso as variáveis de saída, durante o treinamento e teste da rede,
compreenderam os momentos (M0, M1, M2, M3, M4 e M5) obtidos por LD, pois são
os valores de referência para o estudo. Cada rede neural foi ajustada sob as
seguintes condições:
Número de dados de alimentação da rede neural = 88 (número de conjuntos de
momentos utilizados no treinamento e teste da rede neural)
Número de variáveis de entrada = entre 2 e 7 (de concentração e um momento a
concentração e 6 momentos)
Número de variáveis de saída = 1 (podendo ser desde M0 a M5)
Número de neurônios na camada oculta = 6
Número de neurônios na camada de saída = 1
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir os resultados dos ensaios são apresentados e analisados na seqüência em
que foram realizados: primeiramente o ensaio preliminar parte 1, depois ensaio
preliminar parte 2. Na seqüência, são apresentados a validação da amostragem dos
ensaios de cristalização, e por último os resultados de ajustes de redes neurais.
Os momentos de ordem n a seguir tëm unidade de comprimento elevado a n dividido
pela massa de solução dentro do reator.

4.1 ENSAIO PRELIMINAR PARTE 1
A Figura 28 apresenta os valores do momento zero (M0) obtidos por FBRM para o
ensaio preliminar 1 da população de cristais em suspensão, em função da fração de
massa de sólidos em suspensão. Verifica-se que M0 aumenta com o teor de sólidos,
mas de forma não linear, principalmente para maiores concentrações. Observa-se
também que M0 depende da velocidade de rotação do agitador, indicando que a
leitura do instrumento é sensível tanto ao teor de sólidos quanto à hidrodinâmica do
sistema.

M0

9,00E+03
8,00E+03
7,00E+03

M0

6,00E+03
5,00E+03
4,00E+03
3,00E+03
2,00E+03
1,00E+03
0,00E+00
0
200 rpm

5
700 rpm

10
% de sólidos

Figura 28 – Representação gráfica de M0 do ensaio preliminar 1

15
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A Figura 29 mostra os momentos M1 a M5 nas rotações estudadas, 200 e 700 RPM.
Observa-se que M3 varia inversamente ao teor de sólidos. Este resultado é
inconsistente, uma vez que M3 representa uma medida de volume, que se
multiplicado por uma constante (densidade), transforma-se na massa presente no
cristalizador. Isso leva a acreditar que algum fator não controlado teve importância
no sistema e gerou esta discrepância. Assim como com M0, os valores de M1 a M5
mostraram uma forte dependência com a rotação do agitador.
M1

M2
9,00E-05

3,50E-01

8,00E-05

3,00E-01

7,00E-05
6,00E-05

2,00E-01

M2

M1

2,50E-01

1,50E-01

5,00E-05
4,00E-05
3,00E-05

1,00E-01

2,00E-05

5,00E-02

1,00E-05

0,00E+00

0,00E+00
0

200 rpm

5

10

0

15
200 rpm

% de sólidos

700 rpm

5
700 rpm

M3
5,00E-11
4,50E-11

5,00E-08

4,00E-11
3,50E-11

4,00E-08
3,00E-08

M4

M3

15

M4

6,00E-08

2,00E-08

3,00E-11
2,50E-11
2,00E-11

1,00E-08

1,50E-11
1,00E-11

0,00E+00

5,00E-12
0,00E+00

0
200 rpm

10
% de sólidos

5
700 rpm

10

15

0

% de sólidos

200 rpm

5
700 rpm

M5
4,50E-14
4,00E-14
3,50E-14

M5

3,00E-14
2,50E-14
2,00E-14
1,50E-14
1,00E-14
5,00E-15
0,00E+00
0
200 rpm

5
700 rpm

Figura 29 – Momentos do ensaio preliminar 1.
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Conforme visto na Figura 23, ao cessar a agitação os cristais subiram à superfície do
líquido. Uma vez que neste sistema o cristal é mais denso que o solvente, este
processo só pode ter ocorrido pela aderência de bolhas de ar à superfície dos
cristais. A incorporação de ar no cristalizador provavelmente ocorreu devido à forte
agitação e pode ter interferido nas medições de CLD, gerando os resultados
discrepantes mencionados.

4.2 ENSAIOS PRELIMINARES PARTE 2
Os resultados apresentados mostraram que uma alta agitação provoca a
incorporação indesejável de ar no cristalizador. Por outro lado, uma agitação muito
baixa

pode

ser

insuficiente

para

homogeneizar

a

suspensão.

Como

a

homogeneidade do cristalizador é um fator importante para que as leituras por
FBRM sejam representativas, ensaios adicionais são aqui apresentados para se
identificar uma velocidade de rotação adequada. Os resultados são apresentados na
Figura 30 (na legenda onde se lê A, significa que a leitura foi realizada na rotação
indicada em RPM antes da rotação máxima ser atingida e onde se lê D, significa que
a leitura foi realizada na rotação indicada em RPM depois da rotação máxima ser
atingida). Observa-se que a intensidade de rotação influencia as medições de
momento. Pode-se observar também que os valores apresentados de M0 são mais
coerentes com a elevação do teor de sólidos que o apresentado nos ensaios
preliminares 1 (mesmo havendo uma limitação intrínseca do equipamento, que é o
aparecimento de uma correlação não-linear entre o teor de sólidos e a contagem de
cordas). Isso pode ser em função da diminuição mais lenta da velocidade de rotação
do agitador, dando tempo para que as bolhas incorporadas no sistema fossem
liberadas gradualmente.
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M0 f(RPM)
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9000

M0 f(RPM)
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350D
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8000
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0%
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5%
10%
% SÓLIDOS
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15%

Figura 30 - Momento 0 em diversas velocidades de rotação (em RPM) em função do teor de sólidos
(em % mássica), para taxas de rotação crescentes (A) e decrescentes (D).

Pode-se observar na Figura 31, Figura 32, Figura 33 e Figura 34 que o diâmetro
médio baseado no volume independe da rotação para valores inferiores a 400 RPM.
Para maiores rotações existe um aumento considerável do diâmetro médio
volumétrico, representado por M4/M3. Parte deste aumento pode ser relacionado
com o aumento de bolhas no sistema.
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O efeito das bolhas também pode ser observado na Figura 35, onde mediu-se a
contagem de cordas sem adicionar partículas na solução saturada: para rotações até
200 RPM a contagem de cordas é muito baixa, como esperado. Já para rotações
superiores a 200 RPM existe um aumento considerável na contagem, indicando que
o equipamento consegue “ler” as bolhas presentes no sistema. Outro ponto a ser
observado na Figura 31, Figura 32, Figura 33 e Figura 34 é a ocorrência de histerese
(fenômeno apresentado por determinados sistemas físicos cujas propriedades
dependem de sua história precedente): o tamanho médio depende da taxa e da
história de rotações. A histerese ocorre para rotações acima de 400 RPM, sendo
desprezível para rotações mais baixas.

Histerese

Figura 31 – Relação M4/M3 (m) a 1 % em função da rotação do agitador em RPM

69

Histerese

Figura 32 - Relação M4/M3 (m) a 4 % em função da rotação do agitador em RPM

Figura 33 - Relação M4/M3 (m) a 11 % em função da rotação do agitador em RPM
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Figura 34 - Relação M4/M3 (m) a 14 % em função da rotação do agitador em RPM

Figura 35 – Contagem de corda para a solução saturada sob diversos níveis de agitação sem
sólidos.
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A partir dos resultados acima mencionados, ficou definido que a rotação de trabalho
nos ensaios seria de 200 RPM e que sempre se observaria o vórtex para evitar a
adição de bolhas ao sistema.

4.3 VALIDAÇÃO DA AMOSTRAGEM
As amostras de cristais recolhidas antes e após inserção no cristalizador foram
submetidas ao analisador de PSD por difração de laser e seus resultados são
apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 – Resultados por difração a laser amostras coletadas do cristalizador. A
coluna “Canal” indica o tamanho médio da faixa granulométrica em mícron. As
demais colunas indicam a porcentagem volumétrica de partículas na faixa
granulométrica para cada amostra. Aleatória1, aleatória2: amostra tomada do
recipiente de matéria prima. 26graus, 26graus ref: alíquota amostrada do reator a
26oC; alíquota de referência a 26oC. ver item Métodos para descrição mais
detalhada das amostras.
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Como a soma de todos os valores apresentados pela distribuição de tamanhos de
partículas em base volumétrica sempre será igual a 1 (um) existirão diferenças
positivas e negativas que se compensarão ao fazer a média de todas as diferenças
fazendo com que a média das diferenças sempre será 0 (zero). Para solucionar este
problema, transformou-se os valores de porcentagem volumérica por canal, em
número de partículas (M0). A Tabela 7 apresenta resultados de número de partículas
(M0) calculado para cada classe de tamanho, para pares de amostras.
Um Teste-T de student para amostras pareadas foi realizado utilizando um índice de
confiabilidade de 95%. O número de partículas em cada canal foi comparado antes e
depois da alimentação no cristalizador. Os resultados são apresentados na Tabela
8, Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11, no formato de saída do programa estatístico
adotado.
As tabelas possuem uma coluna referente à média, onde se lê “Mean”, outra coluna
referente ao desvio padrão, onde se lê “StDev”. A média e o desvio padrão referemse às diferenças (podendo ser positivas ou negativas) entre os canais das amostras
antes e após inserção no cristalizador.
Para que amostras pareadas sejam consideradas iguais dentro do índice de
confiabilidade, o valor de “P” (P-Value) deve ser maior que 0,05, uma vez que a
hipótese nula é de que as médias das diferenças sejam iguais a zero.
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Tabela 7 - Resultados de M0 das amostras coletadas do cristalizador. A coluna “Canal” indica o
tamanho médio da faixa granulométrica em mícron. As demais colunas indicam a porcentagem
volumétrica de partículas na faixa granulométrica para cada amostra. :Aleatória1, aleatória2:
o
amostra tomada do recipiente de mat[eria prima. 26graus: alíquota amostrada do reator a 26 C;
o
alíquota de referência a 26 C. ver item Métodos para descrição mais detalhada das amostras.
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Na Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11, são apresentadas as análises
estatísticas realizadas com os valores de M0. Observa-se que o valor de P (P-Value)
situa-se acima do valor de confiabilidade (5 % ou 0,05), mostrando que a amostra de
referência, retirada do pote, é estatisticamente equivalente à amostra retirada do
cristalizador, validando assim o método de amostragem.
Tabela 8 - Tabela de análise estatística para amostras colhidas a 26ºC (M0).
Paired T-Test and CI: 26graus ref s/0; 26 graus s/0

Paired T for 26graus ref s/0 - 26 graus s/0

N

Mean

StDev

SE Mean

26graus ref s/0

48

34621327

92824540

13398068

26 graus s/0

48

109090354

349183291

50400267

Difference

48

-74469027

368063060

53125327

95% CI for mean difference: (-181343399; 32405345)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,40

P-Value = 0,168

Tabela 9 - Tabela de análise estatística para amostras colhidas a 30ºC (M0).
Paired T-Test and CI: 30 graus ref s/0; 30 graus s/0

Paired T for 30 graus ref s/0 - 30 graus s/0

N

Mean

StDev

SE Mean

30 graus ref s/0

48

41194625

126348869

18236888

30 graus s/0

48

208116005

640539945

92453977

Difference

48

-166921381

665447750

96049109

95% CI for mean difference: (-360147265; 26304504)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,74

P-Value = 0,089
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Tabela 10 - Tabela de análise estatística para amostras colhidas a 35ºC (M0).
Paired T-Test and CI: 35 graus re s/0; 35 graus s/0

Paired T for 35 graus re s/0 - 35 graus s/0

N

Mean

StDev

SE Mean

35 graus re s/0

48

95879458

309075757

44611243

35 graus s/0

48

146114167

893220627

128925292

Difference

48

-50234708

705625290

101848238

95% CI for mean difference: (-255126935; 154657518)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,49

P-Value = 0,624

Tabela 11 - Tabela de análise estatística para amostras colhidas aleatoriamente (M0).
Paired T-Test and CI: aleat 1s/0; aleat 2 s/0

Paired T for aleat 1s/0 - aleat 2 s/0

N

Mean

StDev

SE Mean

aleat 1s/0

48

23813208

55122176

7956201

aleat 2 s/0

48

18622466

42392121

6118776

Difference

48

5190742

45508764

6568624

95% CI for mean difference: (-8023625; 18405110)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,79

P-Value = 0,433

4.4 ENSAIOS DE CRISTALIZAÇÃO
Antes de analisar os resultados dos ensaios de cristalização deve-se lembrar que
todas as sementes foram retiradas do mesmo pote de amostra. No entanto, apesar
desse cuidado, verificou-se que as amostras não eram idênticas, uma vez que as
distribuições possuiam diferenças em alguns canais, conforme exemplo destacado
na Figura 36.
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Distribuição do tamanho de partículas das sementes

Figura 36 – PSD de diversas amostras do mesmo pote de sementes analisadas em dias
diferentes.

Os resultados dos ensaios de cristalização são mostrados na Figura 37, Figura 38,
Figura 39, Figura 40, Figura 41 e Figura 42. Nessas figuras, cada grupo de pontos
com cores diferentes representa um ensaio distinto, no eixo X encontramos os
valores dos respectivos momentos obtidos a apartir do método de FBRM e no eixo Y
encontramos os valores dos respectivos momentos obtidos a apartir do método de
LD.
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Correlação Gráfica de M0 entre FBRM e LD
1,00E+10

LD

1,00E+09

1,00E+08

1,00E+07
0,00E+00

1,00E+03

2,00E+03
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4,00E+03

5,00E+03

6,00E+03

7,00E+03

8,00E+03

9,00E+03

1,00E+04

FBRM
Lenta curva (-)
Rampa rápida (-)

Lenta linear (33ºC)
Rampa rápida (33ºC)

Lenta linear (-)
Lenta linear (34,5ºC)

Lenta curva (33ºC)
Rampa rápida (34,5ºC)

Lenta curva (34,5ºC)

Figura 37 – Relação entre M0 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
Correlação Gráfica de M1 entre FBRM e LD

1,20E+05

1,00E+05

LD

8,00E+04

6,00E+04

4,00E+04

2,00E+04

1,00E+01
0,00E+00

5,00E-02

1,00E-01

1,50E-01

2,00E-01

2,50E-01

3,00E-01

FBRM
Lenta curva (-)
Rampa rápida (-)

Lenta linear (33ºC)
Rampa rápida (33ºC)

Lenta linear (-)
Lenta linear (34,5ºC)

Lenta curva (33ºC)
Rampa rápida (34,5ºC)

Lenta curva (34,5ºC)

Figura 38 – Relação entre M1 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
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Correlação Gráfica de M2 entre FBRM e LD
7,00E+00

6,00E+00

5,00E+00

LD
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2,00E+00
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FBRM
Lenta curva (-)
Rampa rápida (-)

Lenta linear (33ºC)
Rampa rápida (33ºC)

Lenta linear (-)
Lenta linear (34,5ºC)

Lenta curva (33ºC)
Rampa rápida (34,5ºC)

Lenta curva (34,5ºC)

Figura 39 – Relação entre M2 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
Correlação Gráfica de M3 entre FBRM e LD
1,00E-03
9,00E-04
8,00E-04
7,00E-04

LD
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5,00E-04
4,00E-04
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0,00E+00
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4,00E-09
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6,00E-09

FBRM
Lenta curva (-)
Rampa rápida (-)

Lenta linear (33ºC)
Rampa rápida (33ºC)

Lenta linear (-)
Lenta linear (34,5ºC)

Lenta curva (33ºC)
Rampa rápida (34,5ºC)
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Figura 40 – Relação entre M3 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
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Correlação Gráfica de M5 entre FBRM e LD
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Figura 41 – Relação entre M4 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
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Figura 42 – Relação entre M5 calculados a partir dos dados fornecidos por FBRM e por LD.
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Observa-se que os ensaios realizados a taxas de resfriamento mais rápidas resultam
em partículas mas finas, o que é ilustrado nas micrografias mostradas na Figura 43.
Este comportamento ocorreu mesmo com adição de sementes a 33 ºC . Neste caso,
as partículas aparentam ser uma mistura de partículas maiores, com crescimento
incentivado pelas sementes, e partículas mais finas, devido possivelmente à
nucleação secundária ocorrida durante a semeadura.
Para analisar quantitativamente os tamanhos das partículas formadas nos diferentes
ensaios, foi necessário manusear os dados de forma que fosse possível compará-los
efetivamente. Uma vez que já foi analisado que mesmo sendo retiradas de um
mesmo pote, as sementes apresentavam distribuições de tamanhos de partículas
distintas, gerando assim diferentes valores de tamanho médio baseado em volume
(M4/M3) que variam entre valores de 1,8.10-4 e 3,2.10-4, ou seja, já se parte de
valores distintos entre si.
Fez-se necessário normalizar os dados de tal forma que fossem comparáveis, e para
isso calculou-se a taxa de crescimento dos cristais na forma do quociente Tc entre o
diâmetro médio volumétrico no produto final e esse mesmo diâmetro calculado para
as sementes, conforme a Equação17.
M4
TC =

M4

M 3 Amostra
M 3 Semente

Figura 43 – Micrografias de cristais produzidos em diferentes condições de resfriamento.

17

82
As Figuras 44 e 45 mostram gráficos de interação de efeitos (ferramenta de análise
estatística do desenho de experimentos que avalia os efeitos das interações dos
fatores dos experimentos) sobre o diâmetro médio baseado no volume (indicando a
importância relativa da taxa de resfriamento sobre a taxa de crescimento Tc dos
cristais.

Tc

Figura 44 – Gráfico de interação da taxa de crescimento Tc (definida na equação 17) em função da
temperatura na qual as sementes são adicionadas e do tipo de rampa de resfriamento.
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Tc

Tc

Figura 45 – Principais fatores da cristalização relativos à taxa de crescimento Tc (definida na
equação 7) .

Na Figura 44 e na Figura 45 pode-se verificar que a forma de resfriamento é um fator
importante na formação das partículas: a forma de resfriamento que gera partículas
maiores é a que mais se aproxima do resfriamento teórico ótimo, ao passo que o
resfriamento rápido gera partículas menores.
Estas observações condizem com a teoria de cristalização, segundo a qual menores
cristais são obtidos quando sujeitos a maiores supersaturações, bem como com as
imagens obtidas com microscópio óptico, apresentadas na Figura 43.
A temperatura de adição da semente também influencia diretamente o tamanho das
partículas obtidas, pois, adicionando-se as sementes a uma temperatura mais baixa,
aumenta-se a supersaturação da solução, o que resultou em cristais menores.
Na Figura 46 observa-se que existe um deslocamento para a direita da curva de
distribuição do tamanho de partículas entre a primeira amostra de cada ensaio (seja
amostra 1, seja semente) e a última, demonstrando que a população teve seu
tamanho aumentado (ou seja os cristais “cresceram”).
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Figura 46 – Ilustração gráfica das distribuições de tamanho de cristais medidas por LD para
sementes/primeiras amostras e as últimas amostras coletadas no cristalizador.
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Na Figura 47 pode-se observar que a área sob a curva de distribuição do tamanho
de cordas gerado por FBRM aumenta ao longo do tempo de cristalização, ou seja,
existe um aumento da contagem do número de partículas, mantendo-se a forma
principal da curva da semente. Uma vez que este método tem como unidade de
medida o número de partículas em uma determinada faixa de tamanho por um
determinado tempo (no caso em estudo 10 s), o crescimento da área interna da
curva denota um aumento do número total de partículas.
M0 FBRM = f (tamanho de corda)
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Figura 47 – CLD em função do tempo em uma cristalização em batelada com adição de
sementes típica (Rampa lenta e curva com adição de sementes aos 33 ºC)

Em princípio, esperava-se que o crescimento da população de cristais seria indicado
pelo deslocamento dos picos das curvas no sentido dos canais de maiores
diâmetros, e neste experimento (rampa lenta e curva com adição de semente aos
33 ºC) o valor de M0 deveria permanecer constante durante a cristalização, pois a
massa de soluto que deixaria a solução seria transferida para as partículas já
existentes, aumentando o assim o valor de M3 sem que M0 aumentasse. Tal fato, no
entanto, não se mostra aparente nos gráficos da Figura 47.
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Na Figura 48 tem-se a concentração, temperatura e M0 em função do tempo para
um experimento com rampa rápida, sem adição de sementes, assim como a
concentração como função da temperatura para o mesmo experimento. Pode-se
observar que, como esperado, M0 é inversamente proporcional à concentração de
soluto no solvente e por sua vez a concentração de soluto no solvente é diretamente
proporcional à temperatura.
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Figura 48 – Gráfico de concentração em função da temperatura e
curva de equilíbrio (acima) e curva de temperatura, concentração e
M0 obtido por FBRM em função do tempo (abaixo) para cristalização
com semeadura em rampa rápida.
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Observa-se na Figura 48 que ocorre uma queda repentina na concentração, um
aumento súbito no valor de M0 e, nesse mesmo instante, um degrau na curva de
temperatura. Por ser um experimento no qual não foi realizada a semeadura, uma
vez que a supersaturação atinge valor suficientemente alto para superar a
metaestabilidade, ocorre a nucleação primária, causando uma diminuição na
entalpia do sólido, com liberação de calor e, como conseqüência, um aumento da
temperatura.
No gráfico de concentração em função da temperatura da Figura 48, observa-se que
o valor de M0 permanece praticamente constante após a nucleação primária,
indicando ausência de nucleação secundária ao longo da batelada. Os núcleos
formados no início do processo crescem “absorvendo” a massa de soluto que deixa
a solução, e reduzindo rapidamente a supersaturação.
Na Figura 49, que representa um experimento distinto do apresentado na Figura 47
pelo fato deste ser um experimento sem semeadura, pode-se observar que a
distribuição do tamanho de cordas gerado pelo FBRM não sofre um aumento de
área, como se passa na Figura 47, confirmando que o número de partículas
praticamente não se altera no decorrer da cristalização.
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Figura 49 – CLD em função do tempo em uma cristalização em batelada
sem adição de sementes típica (Rampa lenta linear sem adição de
sementes).
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Na Figura 50 observa-se comportamento similar entre concentração, temperatura e
momentos. Porém, neste experimento (rampa lenta e curva com adição de semente
aos 33 ºC) M0 não permanece constante com o tempo após a adição das sementes,
e isso pode ter ocorrido por conseqüência de um aumento da supersaturação até
superar a metaestabilidade, gerando nova nucleação. Este fato pode ser
comprovado ao analisar as faixas de tamanho próximas ao limite inferior de medição
(1 a 5 µm) conforme a Figura 51.
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Figura 50 - Gráfico de concentração em função da temperatura e curva de
equilíbrio (acima) e curva de temperatura, concentração e M0 obtido por
FBRM em função do tempo (abaixo) com semeadura aos 33 ºC e rampa lenta
e curva.
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Figura 51 - M0 levando em consideração as partículas entre 1 e 5 µm.

Na Figura 51 observa-se o aumento do número de partículas entre 1 e 5 µm em
função do tempo. Além disso, o número de partículas nesta faixa representa
aproximadamente 10 % do número total de partículas, portanto trata-se de uma faixa
de tamanhos significativa para a medição.

4.5 REDES NEURAIS
O modelo de rede neural foi ajustado para 64 distribuições de tamanhos de corda
das partículas medidas ao longo do tempo para 6 ensaios distintos (rampa lenta e
curva sem sementes, rampa lenta linear com semeadura aos 33 ºC, rampa lenta e
curva com semeadura aos 34,5 ºC, rampa rápida com semeadura aos 33 ºC, rampa
lenta linear com semeadura aos 34,5 ºC e rampa rápida com semeadura aos
34,5 ºC) com 22 canais cada distribuição. As saídas do modelo foram as
distribuições volumétricas de tamanhos de partículas medidas por difração de laser.
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Para seleção dos ensaios e amostras consideradas na aplicação da rede neural,
foram eliminadas do conjunto de resultados algumas diferenças grosseiras
observadas entre as curvas. Por exemplo, na Figura 52, as amostras 7, 8 e 9 foram
descartadas, pois possuem um distúrbio na parte direita da curva, ocasionado,
talvez, por problemas durante a coleta ou análise das amostras. Com esse aspecto
não foi observado nos demais experimentos, tais amostras constituem-se em dados
anômalos e foram retirados do conjunto de dados para ajuste do modelo.
O ajuste dos modelos de rede neural resultaram em boa concordância com os dados
experimentais, como se pode observar na Figura 54 (onde se encontram dois
exemplos de ensaios: um com e outro sem semente). Nessa figura, os pontos
representam os dados medidos de PSD originados por LD e as linhas cheias são os
resultados calculados pela rede neural. Para se ter uma idéia da evolução do ensaio,
selecionaram-se as amostras de sementes (quando há semeadura, caso contrário
amostra 1), amostra 1 (quando há semeadura, caso contrário amostra 4) e amostra
11 (quando há semeadura, caso contrário amostra 10).
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Figura 54 – Representação dos dados de PSD e seus respectivos resultados de rede neural.
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Na Tabela 12 pode se verificar pelo teste-T pareado que os conjuntos de
distribuições são estatisticamente equivalentes (no nível de significância de 95%)
quando compara-se o conjunto de saída da rede neural e o conjunto medido pelo
método de difração de laser, mostrando que a rede neural foi bem ajustada para
este conjunto de dados.
Tabela 12 – Tabela estatística de teste-T pareado comparando as distribuições obtidas
pela rede neural (C2, conjunto2) e a referência obtida por difração a laser (C3,
conjunto3).
Paired T-Test and CI: C3; C2

Paired T for C3 - C2

N

Mean

StDev

SE Mean

C3

1408

4,52819

6,88904

0,18359

C2

1408

4,53205

6,88209

0,18341

Difference

1408

-0,003866

0,789986

0,021053

95% CI for mean difference: (-0,045165; 0,037433)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,18

P-Value = 0,854

Para o teste de regressão da Tabela 13 obteve-se coeficiente de determinação (r²)
de 98,69 %. Tal valor de r² elevado mostra que a rede neural foi bem ajustada para
este conjunto de dados.
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Tabela 13 – Tabela estatística de avaliação da regressão existente entre as
distribuições obtidas pela rede neural (C2, conjunto2) e a referência obtida por
difração a laser (C3, conjunto3).
PLS Regression: NN versus LD

Number of components set to: 1

Analysis of Variance for C2

Source

DF

SS

MS

F

P

105768,52

0,000

Regression

1

65765,8

65765,8

Residual Error

1406

874,2

0,6

Total

1407

66640,1

Model Selection and Validation for C2

Components

X Variance

Error SS

R-Sq

1

1

874,237

0,986881

A Figura 55 apresenta uma ilustração da correlação, assim como os valores de
desvio padrão, r², e a reta de correlação entre os dados de difração a laser e rede
neural. Pode-se observar que o valor do coeficiente relacionado à difração a laser
(0,9924) está muito próximo de 1 (um) e o valor da constante (0,03820) está muito
próximo de 0 (zero), confirmando que a rede neural foi bem ajustada.
Fitted Line Plot
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Figura 55 – Regressão linear entre as porcentagens volumétricas
obtidas por difração a laser (LD eixo x) e obtidas pela rede neural (NN
eixo y).
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Os modelos de redes neurais baseados nos momentos da PSD são descritos a
seguir. Na Tabela 14 encontram-se os dados utilizados na camada de entrada para
cada rede neural aplicada, cujas respostas foram os momentos de distribuição.
Aplicaram-se as redes neurais tendo como saídas os momentos de maior interesse,
do M0 ao M3. Nesta caso, as entradas são formadas pelos momentos calculados a
partir das medidas de CLD (obtidas por FBRM), mais a concentração da solução no
instante em que as amostras foram coletadas no cristalizador (indicada por C na
tabela).
Parâmetros de entrada

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

C, M0
C, M0, M1
C, M0, M1, M2
C, M0, M1, M2, M3
C, M0, M1, M2, M3, M4
C, M0, M1, M2, M3, M4, M5

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
5

C, M0
C, M0, M1
C, M0, M1, M2
C, M0, M1, M2, M3
C, M0, M1, M2, M3, M4
C, M0, M1, M2, M3, M4, M5
C, M1, M2, M3, M5

M3 saída

M1 saída

C, M0
C, M0, M1
C, M0, M1, M2
C, M0, M1, M2, M3
C, M0, M1, M2, M3, M4
C, M0, M1, M2, M3, M4, M5

M2 saída

M0 saída

Número de
Parâmetro Número
parâmetros de
de saída da rede
entrada
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

1
2
C, M0
2
3
C, M0, M1
3
4
C, M0, M1, M2
4
5
C, M0, M1, M2, M3
5
6
C, M0, M1, M2, M3, M4
6
7
C, M0, M1, M2, M3, M4, M5
7
6
C, M1, M2, M3, M4, M5
8
5
C, M2, M3, M4, M5
9
6
C, M0, M2, M3, M4, M5
10
4
C, M3, M4, M5
11
2
C, M5
12
1
C
Tabela 14 – Tabela contendo os parâmetros utilizados
em cada rede neural, para cada momento estudado.

95
A Figura 56, a Figura 57, a Figura 58 e a Figura 59, representam graficamente os
resultados obtidos pelo treinamento das redes neurais de acordo com a Tabela 14.
Os valores representados nos gráficos são: r² (coeficiente de determinação),

a

(inclinação da reta de tendência, relacionando os valores calculados pela rede e os
valores experimentais), e E (erro quadrático do ajuste da rede neural, que deve ser o
menor possível).
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Figura 56 - Gráfico contendo valores de r², a e E, dos ajustes da rede para M0
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Figura 57 - Gráfico contendo valores de r², a e E, dos ajustes da rede para M1
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Figura 58 - Gráfico contendo valores de r², a e E, dos ajustes da rede para M2
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Figura 59 - Gráfico contendo valores de r², a e E, dos ajustes da rede para M3

Na Figura 56 observa-se que o valor de momento M0 calculado pela rede neural
sofreu grande influência dos demais momentos, uma vez que o erro sofreu uma
grande queda na rede de número 6 para M0, que tem como dados de entrada a
concentração e todos os momentos. O ajuste deste modelo não foi bom, pelos
critérios indicados.
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A Figura 57 mostra que para o ajuste de M3 o coeficiente de inclinação da reta se
aproxima de 1, os valores de r² são maiores que 0,7 e que a saída calculada pela
rede neural é fortemente influenciada por M1, uma vez que o erro cai a partir do
momento em que M1 é considerado como dado de entrada na rede; M5 influencia
negativamente, aparentemente gerando ruído na rede. Os demais momentos não
apresentam muita influência, uma vez que o erro não se altera quando são
considerados nas variáveis de entrada.
O gráfico da Figura 58 mostra que M2 é fortemente influenciado por M3, uma vez
que sua adição aos dados de entrada faz com que os valores de erro sejam
reduzidos. Aparentemente, M2 foi o momento da distribuição que melhor se ajustou
pela rede neural, pois apresenta menores valores de erro.
A Figura 59 apresenta a rede aplicada ao M3 usando os demais momentos como
entrada foi a que teve menor erro, levando a concluir que este momento depende de
todos os outros, além da concentração. Tal comportamento, no entanto, era
esperado, pois existe uma correlação explícita entre os momentos para uma PSD.
Tal correlação é aproximada por modelos não lineares com muitos parâmetros,
como redes neurais.
Os valores aceitáveis para os parâmetros analisados acima são: para r² busca-se
sempre um valor próximo de 1 (um) porém aceita-se, para valores empíricos, um
coeficiente de determinação acima de 0,7. Para o parâmetro a o valor 1 (um)
também é objetivado, demonstrando que os valores calculados são iguais aos
valores experimentais. Para o parâmetro de erro, o objetivo é sempre valores iguais
a zero mas quanto menor melhor. Tendo isto em mente as redes que melhor se
ajustaram para cada momento são as que seguem:
Momento M0: rede neural 6;
Momento M1: rede neural 3;
Momento M2: rede neural 6;
Momento M3: rede neural 6;
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Apesar de apresentarem os melhores valores nos parâmetros em estudo ainda não
podemos considerar que estas redes se ajustaram de forma satisfatória, pois para o
Momento M0 o valor de r² não suficientemente foi grande, atingindo apenas valores
de até 0,55. Para os momentos M1, M2 e M3, seus valores de erro são ainda muito
elevados se comparados com os valores de seus momentos.
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5 CONCLUSÕES
O

estudo

aqui

reportado

resultou

em

informações

importantes

sobre

o

comportamento do sistema de cristalização estudado, comportamento esse que
esteve em acordo com o esperado para sistemas de cristalização em batelada, por
resfriamento. Dentre as principais conclusões sobre tal comportamento destacam-se
as seguintes:
 O tamanho médio de partículas, baseado no volume dos produtos finais das

cristalizações, sofre influência da temperatura de adição das sementes. Uma maior
temperatura no instante da adição da semente leva à formação de partículas
maiores.
 A forma de resfriamento também influencia o tamanho médio de partículas.

Quanto mais próximo do resfriamento teórico, maiores serão as partículas
resultantes.
 As

propriedades

finais

do

produto

acima

descritas

foram

explicadas

teoricamente. Maiores temperaturas de adição de sementes e tempos de
cristalização levam a maiores supeersaturações, consequentemente a relações
crescimento (G)/ nucleação (B) mais elevadas, que por sua vez resultam em
partículas maiores.
 A utilização do método de FBRM associado a uma rede neural é um método

eficaz de monitoramento de pronta resposta da distribuição do tamanho de
partículas sintetizadas durante a cristalização em bateladas. O método foi
comprovado para cristalização por resfriamento para uma variedade de condições,
desde resfriamento rápido e sem semeadura, até resfriamento lento com semeadura
em condições de supersaturação elevada.
 A rede neural desenvolvida é alimentada pela CLD, representada pelo númeero

de partículas em 23 classes de cordas. Ela emprega 6 neurônios na camada oculta e
22 neurônios na camada de saída. Fornece a PSD em 22 classes de tamanhos de
partículas
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 A rede neural aplicada às PSDs se mostrou efetiva encontrando uma boa

correlação entre os valores referenciais e os valores calculados por ela, porém
quando aplicada aos momentos de distribuição, não apresentou um bom ajuste
entre os valores referenciais e os valores calculados por ela.
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