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RESUMO
A soja está entre as culturas agrícolas mais importantes do mundo, com
crescimento expressivo nas últimas décadas, representa 58% da produção mundial
de oleaginosas. Os principais produtores mundiais são os Estados Unidos, Brasil e
Argentina. Devido ao alto teor de proteína e de óleo em comparação com outras
oleaginosas, a soja tem grande importância no agronegócio, sendo o farelo e óleo os
principais produtos oriundos do grão. O processo de produção de farelo e óleo de soja
mais utilizado é o de extração com solvente orgânico, o qual demanda alto consumo
energético em plantas industriais. O uso de simuladores de processo é muito útil para
estudo das condições de operação e otimização de processos. Este trabalho utiliza
software de simulação para construção de modelo do processo de produção de farelo
de soja para estudo do impacto de parâmetros operacionais no consumo de vapor.
Para garantir melhor robustez ao modelo, e diferencial deste trabalho, a soja, matéria
prima do processo foi representada por um conjunto de lipídeos (trilinoleína,
trilinolenina, trioleína, tripalmitina e triestearina), carboidratos (dextrose) e
aminoácidos (lisina, ácido aspártico, valina e isoleucina) com composições calculadas
de acordo com dados da literatura. Este estudo compara os resultados de simulações
com dados reais de plantas industriais para escolha do pacote termodinâmico e
validação. Os resultados encontrados mostraram o que o pacote termodinâmico mais
adequado para representar o processo foi o UNIQUAC e o modelo proposto obteve
resultados coerentes em comparação com resultados típicos de consumo de vapor de
plantas industriais de produção de farelo de soja, sendo a etapa de dessolventização
e tostagem representando 43% do consumo total de vapor no processo estudado. As
análises de sensibilidade mostraram que dentre os equipamentos estudados, o
extrator e dessolventizador-tostador tem grande impacto no consumo total de vapor
de uma planta industrial de produção de farelo de soja. Para um aumento de 20% na
vazão de vapor direto no dessolventizador-tostador de soja, houve um aumento de
6% no consumo total de vapor total e para um aumento de 20% na retenção de hexano
na torta na saída do extrator, houve um aumento de 15% no consumo de vapor total
do processo de produção de farelo de soja.
Palavras chave: Soja; Farelo; Vapor; Simulação de Processos

ABSTRACT
Study of the steam consumption in the soybean meal process of production
The soybean is among the most important agricultural crops in the world, with
significant growth in recent decades, representing 58% of world oilseed production.
The main world producers are United States, Brazil and Argentina. Due to high protein
and oil content in comparison to other oilseeds, soybean is very important to
agribusiness. Soybean meal and oil are the main products produced from the seed.
The most commonly used process to produce soybean meal and oil is the solvent
extraction, which requires high energy consumption in industrial plants. To ensure
better robustness to the model, the soybean, process feed material, was represented
by set of lipids (trilinolein, trilinolenin, triolein, tripalmitin e triestearin), carbohidrates
(dextrose) e aminoacids (lysine, aspartic acid, valine e isoleucine) with compositions
calculated according to literature.The use of process simulators is very useful for the
study of operating conditions and process optimization. This work uses a simulation
software to construct a soybean meal production process model to study the impact of
operational parameters in the steam consumption. This study compares the simulation
results with real industrial plant data for thermodynamic package selection and model
validation. According to the results, the suitable thermodynamic package to represent
the process was UNIQUAC and the results of the presented model were coherent
according to typical steam consumption in soybean meal production industrial plants,
with Desolventizer-Toaster representing 43% of total steam consumption of the studied
process. The sensitivity analyzes showed that the Desolventizer-Toaster and Extractor
are the equipment with biggest impact on the total steam consumption on an industrial
plant of production of soybean meal. For a 20% increase in the direct steam added to
the Desolventizer-Toaster, the total steam consumption raised 6% and for a 20%
increase in the solvent retention in the extractor cake, the total steam consumption
raised 15%.
Keywords: Soybean; Meal; Steam; Process Simulation.
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INTRODUÇÃO
A soja está entre as culturas agrícolas mais importantes do mundo. Em
comparação com outras oleaginosas, tem o maior teor de proteína (40-42% base
seca) e a segunda maior concentração de óleo (18-22% base seca) perdendo apenas
para o amendoim. (Pagano; Miransari, 2016).
A produção de soja representa 58% da produção mundial de oleaginosas e
cresceu em pelo menos 100 milhões de toneladas nas últimas décadas, sendo que os
Estados Unidos, Brasil e Argentina os principais países produtores (Gaonkar;
Rosentrater, 2019).
São inúmeros os produtos provenientes da soja, o óleo e farelo são os
principais, sendo o óleo base importante da indústria alimentícia para produção de
óleos comestíveis e margarina e o farelo fonte essencial de proteína para nutrição
animal, para produção concentrados e isolados proteicos (Hymowitz, 2015).
O método de produção mais usado para extração de óleo da soja é a extração
com solvente orgânico, sendo o hexano o solvente mais utilizado devido ao alto
rendimento e baixo custo em comparação com outras alternativas. O processo de
produção de óleo e farelo de soja por extração com solvente orgânico consiste nas
seguintes

etapas:

preparação

(limpeza,

quebra

dos

grãos,

descasque,

condicionamento, laminação, extrusão com expanders), extração, recuperação do
solvente do óleo, dessolventização, tostagem, secagem e recuperação do solvente
dos gases e efluentes (Cheng; Rosentrater, 2017b)
O processo industrial de produção de óleo e farelo de soja tem um consumo
elevado de vapor. A recuperação do solvente da torta, que constitui a
dessolventização, tostagem e secagem, tem maior impacto no consumo de vapor total
das plantas industriais. O uso de ferramentas de modelagem e simulação são muito
importantes para estudo das condições de operação e otimização do processo
industrial possibilitando a redução do consumo energético e de solvente (Mattea,
2000; Paraíso, 2001; Cauneto et. al., 2019).
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A proposta deste trabalho é o estudo do consumo de vapor no processo de
produção de farelo de soja por meio de simulações computacionais e análises de
sensibilidade de parâmetros dos principais equipamentos do processo.
Simulações de processo são úteis para verificação dos equipamentos críticos
do processo em relação ao consumo de energia, podendo ser base para estudos de
integração energética. Além disso, existem poucos estudos atuais com modelagem
do processo completo de produção de farelo de soja.
O presente estudo utilizará um software de simulação de processos para a
construção do modelo do processo de produção de farelo de soja e a escolha do
pacote termodinâmico assim como a validação do modelo foi realizada por meio de
comparações dos resultados encontrados com dados reais de plantas industriais.
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OBJETIVOS
2.1

Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo a construção de um modelo do processo de
produção de farelo de soja utilizando software de simulação de processos.

2.2

Objetivos Específicos



Comparação entre softwares de simulação de processos para escolha do
software a ser utilizado para a construção de modelo do processo de produção
de farelo e óleo bruto de soja;



Determinar qual o pacote termodinâmico a ser utilizado no modelo por meio de
comparação de dados reais de um dessolventizador-tostador industrial com
resultados de simulações com diferentes pacotes termodinâmicos;



Desenvolvimento de modelo, em estado estacionário do processo de produção
de farelo de soja contendo as etapas: preparação e extração; dessolventizadortostador; secagem; destilação de micela; condensadores; recuperação de
gases;



Validar o modelo desenvolvido em software de simulação com dados típicos de
processo industrial;



Utilizar modelo validado para análise de parâmetros operacionais com a
finalidade de contribuir para a redução de consumo de vapor no processo.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

Soja
A palavra soja tem origem japonesa, shoyu, e apareceu pela primeira vez em

1597 em um dicionário japonês. Porém, para os chineses, a mesma, originou-se
supostamente durante a dinastia Zhou (211 a.c) com o nome Jiang-you. Até hoje a
soja é essencial para a culinária oriental, sendo base de produtos como tofu, miso e
shoyo. No Ocidente, os dois principais produtos oriundos da soja são o óleo de soja e
o farelo de soja. O óleo é base para produção de margarina, maionese e óleos
comestíveis dentre outros. O farelo de soja é usado como fonte de proteína para
nutrição animal e pode ser usado para produção de isolados, concentrados ou
texturizados proteicos para consumo humano (Hymowitz, 2015).
Aproximadamente 90% do grão de soja é cotilédone e 8% casca. O óleo e
proteína, seus principais componentes, estão presentes em maior concentração nos
cotilédones,

onde

estão

também

carboidratos

e

fatores

anti-nutricionais

(Banaszkiewicz, 2011).
A tabela 1, a seguir contém dados de composição de soja de acordo com
Perkins (1995):
Tabela 1: Composição típica do grão de soja (base seca)
Componente
Soja
Cotilédone
Casca
Hipocótilo

Rendimento
(%)
100
90,3
7,3
2,4

Proteína
Lipídeos
(%)
(%)
40,3
21,0
42,8
22,8
8,8
1,0
40,8
11,4
Fonte: Perkins (1995)

Cinzas
(%)
4,8
5,0
4,3
4,4

Carboidratos
(%)
33,9
29,4
85,9
43,4

Carrera et.al. (2011) estudaram a composição de aminoácidos em grãos de
soja e os valores encontrados, que podem ser observados na tabela 2, foram similares
aos relatados por Grieshop e Fahey (2001) e Karr-Lilienthal et. al. (2004).
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Tabela 2: Composição típica de aminoácidos no grão de soja (base seca)
Aminoácido
Composição base seca no grão de soja (%)
Cistina
4,44
Aspartato
8,14
Glutamato
2,46
Serina
1,05
Histidina
1,92
Glicina
1,63
Treonina
0,59
Meotinanina
1,78
Alanina
2,91
Aginina
1,35
Tirosina
0,57
Triptofano
1,94
Valina
2,25
Fenilalanina
1,97
Isoleucina
3,47
Lisina
2,37
Hidroxiprolina
0,05
Prolina
2,23
Aminoácidos essenciais totais
15,85
Aminoácidos totais não essenciais
26
Aminoácidos totais
41,85
Fonte: Carrera et.al. (2011)

De acordo com Middelbos e Fahey (2008), 86% da casca de soja é composta
por carboidratos sendo os principais pectina (30%), hemicelulose (50%) e celulose
(20%). Conforme mesmo autor, os carboidratos que compõe o farelo de soja podem
ser representados pela tabela 3.

Tabela 3: Composição aproximada de carboidratos em farelo de soja de processo que
houve descasque
Carboidratos
% no farelo de soja descascada
Total oligo e monossacarídeos
11,7
17,9
Sacarose
3,1
9,5
Estaquisoe
3
6,4
Rafinose
0,5
1,4
Verbascose
0,12
0,3
Total polissacarídeos não amido
16,4
22,2
Não celulósicos
13,4
16,4
Celulose
2,9
5,8
Amido
0,26
1,2
Total
28,36
41,3
Fonte: Middelbos e Fahey (2008)
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De acordo com Perkins (1995), as cinzas são compostas pelos minerais
descritos na tabela 4:
Tabela 4: Composição aproximada dos minerais constituintes das cinzas de soja
Mineral
Potássio
Sódio
Fósforo
Magnésio
Cálcio
Ferro

3.2

Composição no fracionamento das cinzas (%)
1,5
1,92
0,4
0,61
0,352
0,733
0,094
0,208
0,024
0,063
0,0044
0,0163

Farelo de Soja
O Farelo de soja é muito utilizado como fonte de proteína para a nutrição

animal. Suas principais características são a quantidade de aminoácidos, sua
disponibilidade, consistência e baixo custo quando comparado com outras fontes
proteicas. Inúmeros fatores podem impactar na composição e qualidade do farelo de
soja, como por exemplo, a qualidade de semente de soja, disponibilidade de nutrientes
e condições ambientais (Grieshop e Fahey, 2001).

3.3

Óleo de Soja
O óleo de soja é composto principalmente por triglicerídeos, que representam

de 95 a 97% base mássica do óleo de soja bruto e de impurezas tais como
fosfolipídeos, esteróis, tocoferóis, ácidos graxos livres e traços de metais. (Perkins,
1995)
Os triglicerídeos do óleo de soja são compostos por ácidos graxos
polinsaturados, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos saturados. O ômega
6 tem grande importância para o sistema imunológico (Huth, 1995). De acordo com
Medic, Atkinson e Hurburgh (2014) a composição típica dos ácidos graxos do óleo de
soja é dada pela tabela 5.

Tabela 5: Composição típica de ácidos graxos no óleo de soja
Ácido Graxo
Palmítico (16:0)

Composição no óleo de soja (%)
11,89%

21

Esteárico (18:0)
4,00%
Oleico (18:1)
20,78%
Linoleico (18:2)
54,45%
Linolênico (18:3)
8,89%
Fonte: Adaptado de Medic, Atkinson e Hurburgh (2014)

3.4

Produção de Soja
A produção de soja teve um crescimento expressivo nas últimas décadas

devido a inúmeros fatores, especialmente: pelo avanço tecnológico que proporcionou
o aumento de produtividade e a expansão de áreas cultivadas no mundo; pelo
desenvolvimento do mercado internacional de produtos oriundos da soja e pelo
fortalecimento de soja como fonte de proteína vegetal para atender o crescimento no
consumo de proteína animal (Embrapa, 2014).
Com o crescente aumento do processamento de soja para produção de farelo,
o óleo produzido ultrapassou a demanda mundial para alimentação, sendo assim o
excedente passou a ser utilizado na indústria química, principalmente para produção
de biocombustíveis (Embrapa, 2017).
De acordo com o United States Department of Agriculture (USDA) (2019), a
produção mundial de soja na safra 2017/2018 foi de 336,699 milhões de toneladas,
sendo os Estados Unidos o maior produtor com 119,518 milhões de toneladas e o
Brasil o segundo maior produtor com 116,996 milhões de toneladas.
A figura 1 mostra o comportamento da produção de soja no Brasil na última
década de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove) (2019).
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Figura 1: Gráfico da produção de farelo e óleo no Brasil

Fonte: Adaptado de Abiove (2019)

3.5

Processo Industrial de obtenção e farelo de soja e óleo bruto
De acordo com Martins e Peluzio (2015), a extração por solvente é a tecnologia

mais amplamente utilizada para produzir farelo e óleo a partir de oleaginosas, sendo
o hexano, o solvente mais empregado industrialmente.
O processo de produção de farelo e óleo bruto soja é composto principalmente
pela preparação do grão, extração do óleo com solvente, recuperação do solvente do
farelo e da micela (Johnson, 2015). A figura 2 contém um fluxograma simplificado do
processo de produção de farelo e óleo de soja
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Figura 2: Fluxograma de processo de produção de óleo e farelo de soja

Fonte: Adaptado de Johnson (2015)

Plantas industriais de processamento de soja tem um consumo elevado de
vapor. Sendo a recuperação do solvente da torta (Dessolventizador-Tostador +
Secagem) a etapa responsável pelo maior consumo, como pode ser observado pela
tabela 6 (Mattea, 2000).
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Tabela 6: Valores típicos de consumo de vapor no processo de produção de farelo e
óleo bruto de soja
Fontes de consumo de vapor
Preparação
Recuperação do solvente (óleo)
Recuperação do solvente (efluente)
Recuperação do solvente (gases)
Recuperação do solvente (torta)
Sistema de vácuo
Total

Consumo de vapor (kg/ton soja) % do total
45
20,8%
25
11,6%
4
1,8%
2,4
1,1%
130
60,1%
10
4,6%
216,4
100,0%
Fonte: Mattea (2000)

3.5.1 Recepção, pré-limpeza e armazenagem
Na maioria das safras, as condições de colheita permitem que a soja chegue
aos silos com 13% de umidade base úmida, porém algumas vezes os produtores
colhem a soja com umidade maior do que 13% para evitar quebras de produção na
safra. Nestes casos é necessário que haja secagem da soja para o armazenamento
(Bern; Hanna; Wilcke, 2015). De acordo com Alencar et. al. (2009), o processo de
deterioração dos grãos de soja é intensificado por alto teor de umidade e temperatura
durante a armazenagem.
O secador de fluxo misto ou cascata é o tipo de secador mais utilizado nas unidades
de armazenagem no Brasil devido sua alta capacidade de secagem, no qual a
secagem é realizada por três tipos diferentes de fluxo, cruzado, contracorrente e
concorrente (Wild, 2017)

O transporte da soja pode ser realizado por caminhões, trens, barcaças ou
navios. O manuseio pode ser a granel ou em sacas. Durante o transporte e manuseio,
podem ocorrer danos mecânicos aos grãos como quebras, e consequentemente os
grãos quebrados estão vulneráveis a atividades enzimáticas que levam a danos por
calor (Woerfel,1995).
Bern et al. (1999) estudaram o impacto da quantidade de grãos armazenados
quebrados sobre a acidez do óleo extraído da soja, e concluíram que com 7% de
quebrados, em um período de 350 horas, a acidez do óleo extraído aumentou de 0,5
para 2,5%.
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A pré-limpeza é realizada pelo uso de peneiras vibratórias e é importante para
remover impurezas tais como pequenas pedras, areia, vagens e sujeiras. Tais
impurezas podem afetar a qualidade do farelo final (Johnson, 2015).
3.5.2 Preparação
Secagem
A primeira etapa da preparação da soja é a secagem. A soja proveniente dos
silos com 13% de umidade deve ser seca até 10% para garantir boa quebra dos grãos
e posterior laminação, o que impacta no rendimento da extração. Os secadores
usados são geralmente do tipo cascata, similares aos secadores usados antes da
armazenagem dos grãos (Woerfel, 1995).
Quebra dos grãos de soja
O quebrador é o equipamento utilizado para a quebra dos grãos de soja por
meio de dois pares de rolos corrugados, que giram em sentido opostos com pequena
diferença de velocidade, o primeiro par de rolos quebra a soja em 2 a 4 partes e o
segundo par quebra em 6 a 8 partes. (Johnson, 2015).
A umidade da soja é muito importante neste processo, grãos muito úmidos
podem ser amassados e grãos muito secos podem gerar muitos finos que são
prejudiciais para uma boa extração (Woerfel, 1995).
Remoção das cascas
A remoção da casca da soja pode ser realizada por meio de aspiração ou por
peneiras vibratórias já que as cascas têm maior tamanho e menor densidade que os
quebrados. Tal processo permite o aumento da proteína do farelo final, de até 4 pontos
percentuais base úmida, dependendo da quantidade de casca removida. Isso ocorre
porque a casca tem baixo teor de proteína e também de óleo, é constituída
principalmente de fibras (Johnson, 2015).
Innocentini et. al. (2009) estudaram os parâmetros operacionais do descasque
por aspiração e concluíram que as faixas das velocidades terminais dos quebrados e
cascas são fundamentais para uma boa aspiração. E se a distribuição de tamanho de
partículas dos quebrados for muito ampla, as faixas de velocidades terminais podem
se sobrepor e diminuir a eficiência do descasque.
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Condicionamento
Os grãos quebrados são submetidos ao aquecimento indireto até atingir
aproximadamente 71°C para aumentar a plasticidade, podendo também corrigir a
umidade da soja para extração se necessário (Woerfel,1995).
Laminação
O processo de laminação tem como função formar lâminas com espessura
adequada para a extração de óleo, rompendo as células de óleo. A espessura da
lâmina deve garantir que haja a maior extração de óleo possível mantendo a
resistência suficiente para que não quebre e forme pó ao longo do extrator.
A qualidade da lâmina depende de propriedades como a umidade da soja,
granulometria dos quebrados, condicionamento, e de parâmetros de operação como
distância entre rolos (Singh et. al.,1999).
“Expanders”
A expansão das lâminas de soja é realizada por meio de uma estrusora na qual
a lâmina é submetida a alta temperatura e pressão num curto intervalo de tempo, e
ao passar pela matriz, a pressão diminui e as células de óleo são rompidas com maior
eficiência do que a laminação. A massa expandida tem maior densidade e mais
células de óleo rompidas do que a massa laminada, possibilitando melhor uso da
capacidade do extrator e maior rendimento na extração (Woerfel,1995).
3.5.3 Produção de óleo bruto e farelo e soja
Extração
A prensagem foi o primeiro método usado para extração do óleo de soja na
década de 1940. A técnica de prensagem mecânica rompe as células de óleo usando
alta temperatura e pressão e tem rendimento aproximado de 70%. Como
desvantagens, têm o escurecimento e oxidação do óleo devido as condições brandas
de processo (Cheng; Rosentrater, 2017a). Como alternativa para diminuir as
desvantagens da prensagem, foi introduzida a extrusão para substituir a etapa de
aquecimento, o que possibilitou redução dos efeitos indesejáveis no óleo e aumento
do rendimento para números maiores que 70% (Cheng; Rosentrater, 2019).
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A extração por solvente é a mais utilizada, especialmente a extração com
hexano, tem como vantagens o alto rendimento, maior que 99% e menores custos
com energia e mão de obra (Neto, 2012). De acordo com Paraíso et. al. (2008), os
extratores mais comuns são os de percolação, os quais reduzem o teor de óleo de
aproximadamente 19% de massa para menos de 1%. A adição de hexano nos
extratores de percolação é de aproximadamente 1:1 para a massa laminada ou
expandida na entrada do extrator (Cheng; Rosentrater, 2019).
A extração por solvente é realizada por fluxo contra corrente para reduzir a
quantidade de solvente utilizado e também a perda de solvente. A massa de soja na
entrada tem contato com o solvente rico em óleo, chamado de micela, e a massa de
soja no último banho da extração tem contato com solvente puro (Johnson, 2015).
O extrator tem como saídas a micela e a torta, como mostrado pela figura 3 a
seguir. A micela é enviada para a destilaria e a torta para o dessolventizador-tostador
(DT).

Figura 3: Esquema de extrator

Fonte: adaptado de Johnson (2015)

Muitos autores estudaram o uso de outros solventes para a extração de óleo
de soja. Gandhi et. al. 2003, fizeram um estudo comparativo entre hexano, heptano,
propanol, álcool isopropílico e etanol e concluíram que os solventes alternativos ao
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hexano foram eficientes na extração, porém requerem maior consumo energético para
a evaporação quando comparados com o processo convencional.
A extração com etanol é uma alternativa melhor para o meio ambiente já que o
solvente é biorenovável e o mesmo também é considerado como seguro pela Food
and Drug Administration (FDA) (Rodrigues, 2011).
Martins e Peluzio (2015) estudaram o uso da mistura binária de hexano e etanol
para otimizar a extração de óleo de soja e mostraram que o aumento da concentração
de etanol na mistura binária resultou em maior rendimento de extração de lipídeos.
Brum et. al. (2009) encontraram resultados similares e explicaram que o aumento de
rendimento da extração ocorreu devido capacidade do etanol de extrair lipídeos
polares, como por exemplo os fosfolipídeos.
Uma alternativa para a extração com hexano é a extração com dióxido de
carbono supercrítico, com vantagens de não ser tóxico, nem inflamável e nem
corrosivo. Porém, não é economicamente viável devido ao menor rendimento e alto
custo de produção quando comparado com o processo de extração com hexano
(Nodar et. al., 2002).
Jokic et. al., 2010 também estudaram o uso de dióxido de carbono crítico como
solução para uma extração livre de hexano e também encontraram rendimentos mais
baixos do que na extração com hexano. Ressaltaram que apesar dos altos custos de
produção, o óleo extraído com dióxido de carbono supercrítico apresentou
características de óleo refinado.

Destilação da micela
A destilação da micela tem como função a separação do solvente do óleo. Ao
longo dos anos teve seu processo otimizado em relação a consumo de energia e
recuperação de solvente (Paraíso, 2001).
A micela tem concentração de 20 a 30% em massa de óleo ao sair do extrator
e passa por dois evaporadores sob vácuo em série, sendo que a primeiro, é aquecida
pelos gases provenientes do Dessolventizador-Tostador de soja e no segundo pelo
vapor indireto, como pode ser observado pela figura 4. Ao sair do primeiro evaporador,
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a micela tem aproximadamente 65 a 67% de óleo em massa e na saída do segundo
evaporador tem de 95 a 98% de óleo em massa (Custódio, 2003).
Ainda conforme o mesmo autor, a micela passa por um stripper, também sob
vácuo, para separar o teor de hexano ainda presente no óleo. O stripper se apresenta
como uma coluna de pratos operando a baixa pressão, onde a micela entra pela parte
superior e vapor superaquecido é adicionado pelo fundo. O stripper também pode ser
observado na figura 4.
Figura 4: Esquema simplificado da evaporação e destilação da micela

Fonte: Custódio (2003)

Custódio (2003) desenvolveu um modelo matemático para simular a
evaporação de micela, e demonstrou que o aumento da vazão de micela, assim como
a redução de temperatura e concentração de óleo na mistura impactam no consumo
de vapor no processo.
Paraíso et. al. (2005) construíram um modelo matemático do stripper baseado na
teoria dos estágios de equilíbrio. Os resultados da simulação foram comparados com
um stripper de uma unidade industrial da Cooperativa Agropecuária Mourãoense
Ltda. (COAMO). Por meio de simulações, mostraram a influência da concentração

30

de óleo na entrada e também do modo de injeção de vapor direto nos resultados
operacionais do equipamento.
Ferrero (2001) descreveu o processo de destilação da micela com recuperação
de energia por meio de um economizador para recuperação de energia de óleo
degomado e um pré-aquecedor utilizando vapor flash produzido pelos condensados
gerados no processo de produção de farelo.
Uma alternativa à tecnologia para separação de micela que tem sido estudada
atualmente é o uso de membranas de polietersulfona/polivinilpirrolidona (PES/PVP).
Tres et. al. (2012) estudaram o uso de ultrafiltração por membrana, para separação
da mistura óleo e hexano, em um ensaio, testaram etanol, propanol e butanol como
condicionantes para aumentar a característica hidrofóbica da membrana.
O uso de membrana ultra filtrante para recuperação de micela depende da sua
estabilidade química aos solventes orgânicos. Araki et. al. (2010) estudaram a
resistência de membranas de polietersulfona/polivinilpirrolidona (PES/PVP) ao
hexano e demonstraram que as amostras de membrana não sofreram modificações
estruturais significativas nos testes de separação realizados.

Dessolventizador Tostador de Soja
O Dessolventizador Tostador de Soja (DT) possui a função de remover o
hexano retido no farelo de soja proveniente da extração, além de inativar fatores antinutricionais do farelo, como por exemplo o inibidor de Tripsina (Pope et. al., 2006).
O farelo proveniente da extração, entra no DT pelo topo e por meio de
aquecimento indireto com vapor tem parte do hexano evaporado. Esta etapa é
chamada de pré dessolventização. A segunda etapa é chamada de contracorrente,
pois no fundo do equipamento há injeção de vapor direto que passa em contracorrente
à massa de soja e faz com que o hexano remanescente evapore (Cardarelli et. al.,
2001).
A inativação dos fatores antinutricionais faz-se pelo aquecimento, porém devese ressaltar que o superaquecimento pode ocasionar a reação de Maillard, reduzindo
a biodisponibilidade dos aminoácidos do farelo de soja (Pope et. al., 2006).
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O DT é o equipamento com maior consumo de vapor de uma fábrica de
extração, sendo assim o seu estudo e otimização tem grande importância.
Paraíso et. al. (2008) construíram um modelo matemático de um DT baseado
na teoria dos estágios de equilíbrio, o modelo proposto continha os balanços de
massa, de energia e equilíbrio, dados pelas equações 1, 2 e 3 e figura 6
Balanço de Massa:

(1)

𝐹𝑗 + 𝐺𝑗 + 𝐿𝑗−1 + 𝑉𝑗+1 − 𝐿𝑗 − 𝑉𝑗 = 0
Balanço de Energia:

𝐹 ∗𝐻 +𝐺 ∗𝐻 +𝐿

∗𝐻 +𝑉

∗ 𝐻 − 𝐿 ∗ 𝐻 − 𝑉 ∗ 𝐻 + 𝑄𝐼 = 0

(2)

Equilíbrio:

𝑦, = 𝐾, ∗𝑥 ,

;

∑𝑥 = 1

;

∑𝑦 = 1

(3)

sendo Fj , a vazão de entrada de farelo no estágio j, Gj a vazão de entrada de
vapor direto no estágio j, Lj-1 a vazão de entrada de líquido no estágio j proveniente do
estágio j-1, Lj a vazão de saída de líquido do estágio j, Vj+1 a vazão de entrada de
gases no estágio j provenientes do estágio j+1, Vj a vazão de saída de gases do
estágio j, Hj as entalpias das correntes, yi,j a fração mássica na fase vapor do
componente i no estágio j e xi,j a fração mássica na fase liquido do componente i no
estágio j e Ki,j a constante de equilíbrio do componente i no estágio j.
Figura 5: Estágio j de um DT

Fonte: Paraíso et. al. (2008)
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As constantes de equilíbrio foram calculadas a partir de dados operacionais de
um DT industrial da Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda. (COAMO) e a
correlação experimental da razão da massa de vapor de água sobre a massa de vapor
de hexano de acordo com a temperatura dos vapores dada por Witte (1995) como
pode ser observado na figura 7.
Figura 6: Razão entre vapor de água e vapor de hexano de acordo com a temperatura
dos vapores em um DT

Fonte: Paraíso (2001)
Para resolução do sistema de equações formado, foi utilizado o algoritmo de
Burningham-Otto sendo as temperaturas e vazões da fase vapor de saída de cada
estágio como as variáveis de iteração do problema.
Os resultados da simulação foram comparados com um DT industrial da
Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda. (COAMO), com desvios de no máximo
12% e avaliou-se a influência da temperatura de entrada de torta no equipamento e
da retenção de solvente na torta no consumo de vapor direto. Salinas et. al. (2016)
simularam o mesmo equipamento usando o software HYSYS® com o pacote
termodinâmico NRTL-Ideal e encontraram temperaturas dos estágios com desvio de
no máximo 10% em comparação com dados de processo do DT industrial da
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Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda. (COAMO), porém não conseguiram
detectar a presença de hexano na saída de fundo do equipamento no modelo em
Hysys.
O modelo matemático apresentado por Cardarelli et. al. (2002) basearam-se no
fenômeno de transferência de matéria, foram avaliadas as influências na
concentração e hexano no farelo de soja pelos seguintes parâmetros: dispersão axial,
velocidade do grão, temperatura de dessolventização, composição do farelo na
entrada, tamanho da partícula e fração de vazios. Dentro das condições de processo
estudadas, concluíram que a quantidade de solvente retido na fase óleo no farelo de
entrada tem maior influência do que quantidade de hexano na fase sólido ou retido na
fase vapor nos microporos internos no hexano residual total do farelo na saída do
equipamento.
Cauneto et. al. (2019) construíram um modelo matemático de um
dessolventizador tostador de soja com uma metodologia similar à de Paraíso et. al.
(2008), porém com melhorias baseadas no trabalho de Cardarelli et. al. (2002).
Consideraram a influência de parâmetros de transferência de matéria no residual de
hexano no farelo. Cauneto et. al. validaram o modelo proposto com dados de um DT
industrial da Bunge localizado na unidade de Ponta Grossa, PR, Brasil e encontraram
resultados com no máximo 8% de desvio.
Schumacher (1985), descreveu o equipamento DTDC (DessolventizadorTostador-Secador-Resfriador) que tem sua sigla proveniente dos nomes das etapas
de processo Dessolventizer, Toaster, Dryer, Cooler, como um equipamento que
contém quatro diferentes processos, a dessolventização, tostagem, secagem e
resfriamento do farelo de soja. A dessolventização ocorre por meio de aquecimento
indireto e vapor de arraste assim como no DT, a tostagem ocorre concomitantemente
devido a temperatura que o farelo atinge. A secagem e o resfriamento da soja ocorrem
por convecção com ar quente e ar frio respectivamente. Por ser um equipamento
apenas, os custos de investimento são menores quando comparados com três
equipamentos construídos separadamente, DT, secador e resfriador. O consumo de
vapor também é reduzido no equipamento DTDC em comparação com um DT,
secador e resfriador separados
A figura 8 contém um esquema simplificado de um DT e um DTDC, onde o
farelo proveniente do extrator entra pelo topo na etapa de pré-dessolventização, se
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um DT, passa apenas pela dessolventização, porém se DTDC passa pela
dessolventização, secagem e resfriamento.
Figura 7: Esquema simplificado de DT e DTDC

Fonte: Adaptado de Kemper (2019)

Recuperação dos gases do Dessolventizador-Tostador (DT)
Ao longo do processo de extração, pequenas quantidades de ar são introduzidas no
extrator e dessolventizador-tostador pelas juntas, selos e soldas devido a operação
com pequena depressão. Sendo assim, os gases de saída de topo do
dessolventizador-tostador (DT) são compostos por vapor de hexano, vapor de água e
ar. Para recuperação do solvente, tal mistura passa primeiramente por condensadores
em série para condensação a água. O que não foi condensado, mistura de ar e vapor
de hexano passam pelo sistema de recuperação de gases que consiste em uma
coluna de absorção com óleo mineral (Woerfel, 1995).
Na coluna de absorção, o óleo mineral remove o hexano da mistura, e então o
ar pode ser descarregado para a atmosfera. O óleo mineral circula em sistema
fechado e, para poder retornar a coluna de absorção sem hexano, deve passar por
uma coluna de dessorção onde a recuperação é realizada com vapor de arraste.
Para o aproveitamento de energia, existem regeneradores de calor, já que a
coluna de absorção opera em temperaturas baixas e a de dessorção em temperaturas
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elevadas (Woerfel, 1995). O sistema composto pela coluna de absorção, trocadores
de calor e coluna de dessorção pode ser observado na figura 5.
Figura 8: Esquema simplificado da Recuperação de gases

Fonte: Adaptado de Woerfel (1995)

Secagem do farelo
A secagem é importante para diminuir a umidade do farelo e a proteína atender
a especificação desejada. A secagem do farelo de soja pode ser realizada por
aquecimento indireto em um secador rotativo ou por convecção pela adição de ar
quente no estágio de secagem de um DTDC (Dessolventizador Tostador Secador
Resfriador) com menor consumo de energia (Brueske, 1992).
Canales, Borques e Melo (2001) construíram um modelo de secador rotativo
baseado em balanços de massa e energia e equações constitutivas com as quais
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simularam a secagem de farelo de peixe. LUZ et. al. (2006) também fizeram mesmo
estudo de secador rotativo, porem usando também equações empíricas, encontrando
resultados próximos dos realizados industrialmente na secagem de farelo de soja.
3.5.4 Refino do Óleo de soja
O Refino do óleo de soja tem como objetivo a remoção de impurezas do óleo
bruto que dão sabor, cor e odor desagradáveis ao óleo, como por exemplo ácidos
graxos livres, fosfolipídios, clorofila e metais. O refino pode ser químico, ou físico,
sendo que no primeiro, parte dos ácidos graxos livres é removida pelo tratamento
cáustico na neutralização e no segundo não há a etapa da neutralização e os ácidos
graxos livres são todos removidos na etapa de Desodorização. (Lusas et. al., 2017)
As principais etapas do refino estão descritas a seguir.
Degomagem
O objetivo da degomagem é remover os fosfolipídios do óleo. Os fosfolipídios
podem ser hidratáveis ou não hidratáveis. A degomagem aquosa consiste na adição
de água no óleo para a hidratação dos grupos polares dos fosfolipídios hidratáveis,
formando assim uma fase mais pesada composta de água, fosfolipídios hidratados e
algumas moléculas de triglicerídeos arrastados, chamada de goma, podendo ser
separada do óleo degomado por centrifugação (Dorsa, 2004).
A degomagem enzimática é uma adaptação da degomagem aquosa com a
vantagem do aumento da eficiência do processo, devido a menores perdas de óleo
quando comparada com a degomagem aquosa seguida da neutralização. No
processo enzimático, os fosfolipídios têm sua parte polar separada da parte apolar,
reduzindo assim a quantidade de óleo arrastada com a goma na centrifugação (Sein;
Hitchman; Dayton, 2019).
Neutralização

A Neutralização tem como função remover os ácidos graxos livres e os
fosfolipídios não-hidratáveis. O processo consiste na adição de ácido, cítrico ou
fosfórico, para o condicionamento dos fosfolipídios não-hidratáveis, seguido da adição
de soda cáustica para saponificação dos ácidos graxos livres e dos fosfolipídios
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condicionados. O óleo neutro é então separado dos sabões formados (borra) por meio
de centrífuga (Dorsa, 2004).
CTI Technology patenteou o processo “nano neutralização”, baseado nos
princípios de cavitação hidrodinâmica para redução nos consumos de ácido e soda
no processo de neutralização e menor perda por arraste de óleo (Lusas et. al., 2017).

Branqueamento
Durante a etapa de branqueamento, pigmentos como clorofila e carotenoides
são removidos do óleo por meio de adsorção com terra de branqueamento, composta
por agentes adsorventes de origem mineral. O processo ocorre em duas etapas, a
primeira em um reator com agitação e vácuo para promover a mistura entre óleo e
terra clarificante e a segunda em filtros de placas, onde a adsorção da clorofila
continua pelo efeito prensa (Bailey, 2005).
Desodorização
A Desodorização é um processo no qual vapor de arraste é adicionado no fundo
de uma coluna operada a vácuo. Na pressão e temperatura de operação, os ácidos
graxos livres e compostos orgânicos que dão o sabor e odor desagradável ao óleo
são vaporizados e carregados com o vapor de arraste. Parte dos tocoferóis e esteróis
também são removidos na desodorização (Zehnder, 1995).
Em caso de refino físico, os destilados podem ser separados por um duplo
scrubber onde a primeira fração é rica em ácidos graxos livres e a segunda fração rica
em tocoferol com alto valor agregado (Greyt, 2019).

3.6

Equilíbrio Líquido Vapor (ELV)
A condição de equilíbrio é atingida quando em um sistema, as propriedades

macroscópicas não variam com o tempo. Considerando um sistema isolado, composto
por uma mistura líquido vapor, se em equilíbrio, as composições, pressão e
temperatura nas fases líquido e vapor permanecem constantes (Smith; Van Ness;
Abbott, 2007).
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De acordo com a regra das fases, o grau de liberdade de um sistema, F, ou
seja, o número de variáveis independentes para caracterização de um sistema, pode
ser calculado pela diferença do número de variáveis e o número de equações
independentes. Sendo um sistema em equilíbrio tem-se a equação 4 simplificada a
seguir (Smith; Van Ness; Abbott, 2007).
𝐹 = 2−𝜋+𝑁

(4)

onde π é o número de fases e N o número de componentes.
Um sistema pode ser considerado em equilíbrio de fases, a uma determinada
temperatura e pressão, quando os potenciais químicos de cada espécie são iguais em
todas as fases, como mostrado pela equação 5.
𝜇 = 𝜇 = ⋯ = 𝜇 (𝑖 = 1,2,3 … . , 𝑁)

(5)

O potencial químico de um componente em uma mistura, é definido como a
variação da energia livre de Gibbs devido a adição de certo número de mols de um
componente a uma determinada pressão, temperatura e número de mols dos outros
componentes constantes como mostrado na equação 6 (Bastos; Rodrigues; Souza,
2011).
𝜇 =

𝜕𝐺
𝜕𝑛

(6)
, ,

Para trabalhar com o potencial químico, faz se necessário entender sua relação
com a temperatura, pressão e composições do sistema. Para estabelecer tais
relações, foi introduzido o conceito de fugacidade, que reflete a não idealidade de uma
mistura em equilíbrio sendo dependente da pressão, temperatura e composição.
Pode se dizer que em múltiplas fases em equilíbrio com mesma temperatura e
pressão, a fugacidade de cada componente é a mesma em todas as fases. Para um
sistema em equilíbrio líquido vapor, tem-se a equação 7 para cada componente i
(Smith; Van Ness; Abbott, 2007):
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𝑓 =𝑓

(7)

(𝑖 = 1,2,3 … . , 𝑁)

A fugacidade na fase liquida e vapor, pode ser determinada com o uso dos
coeficientes de fugacidade φ e coeficiente de atividade γ, sendo assim tem se a
chamada, formulação gamma/phi do ELV mostrada na equação 8:
𝑥 ∗𝛾 ∗𝑃

=𝑦 ∗𝜑

∗𝑃

(𝑖 = 1,2,3 … . , 𝑁)

(8)

Os coeficientes de atividade são uma medida do desvio do comportamento de
um componente i em uma solução não ideal em relação à idealidade. Para uma
solução ideal, γ é igual a 1. O coeficiente de fugacidade é a razão entre a fugacidade
e a pressão, e para sistemas em pressões baixas, pode se considerar solução ideal
na fase vapor e φ igual a 1. Para soluções ideais, com γ e φ igual a 1, tem-se a lei de
Raoult (Smith; Van Ness; Abbott, 2007).

3.6.1 Escolha do Pacote Termodinâmico
Na indústria química, a simulação de processos é ferramenta imprescindível
para cálculos de balanços de massa e energia, podendo ser usada para
desenvolvimento e otimização de processos. Mas para isso é necessário ter
confiabilidade nos dados e a escolha do pacote termodinâmico tem que ser feita com
cautela para que a precisão dos resultados seja a melhor possível (Carlson, 1996).
Para escolher um pacote termodinâmico, é necessário avaliar os seguintes
pontos: natureza das propriedades de interesse; composição da mistura; faixa de
pressão e temperatura e a disponibilidade de parâmetros. A árvore de decisões
mostrada na figura 9, é uma ferramenta pra facilitar a escolha do pacote
termodinâmico (Carlson, 1996).
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Figura 9: Diagrama para escolha do pacote termodinâmico

Fonte: Adaptado de Carlson (1996)

3.6.2 Pacotes Termodinâmicos
Em processos que envolvem equilíbrio líquido vapor, existem diversos modelos
termodinâmicos disponíveis, porém não existe um modelo que possa ser utilizado
para calcular o equilíbrio de todas as possíveis misturas líquido vapor com precisão.
Faz se necessário estudar caso a caso e validar os dados preditos com dados reais
de processo. Os pacotes termodinâmicos mais utilizados para processos que
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envolvam água e solventes orgânicos são: Wilson, NRTL, UNIFAC e UNIQUAC (Hill;
Justice, 2011)

Wilson
Wilson (1964) propôs um modelo para o comportamento de equilíbrio líquido
vapor representado por dois parâmetros. O coeficiente de atividade pode ser
calculado pela seguinte equação 9:
ln𝛾 = 1 − lnΣ 𝑥 + 𝑥 Λ

−Σ

𝑥 Λ
Σ𝑥Λ

(9)

Sendo que os parâmetros Λ são calculados pela equação 10:
Λ =

𝑉
−𝑎
exp
𝑉
𝑅𝑇

(10)

(𝑖 ≠ 𝑗)

Onde 𝑉 e 𝑉 são os volumes molares na temperatura T e 𝑎 , uma constante
independente da composição e temperatura.

NRTL
Renon e Prausnitz (1968) desenvolveram a equação NRTL (Non Random Two
Liquid) para representar um sistema em equilíbrio líquido-vapor, usando três
parâmetros para o cálculo dos coeficientes de atividade conforme equação 11 a
seguir:

ln𝛾 =

∑ 𝜏 𝐺 𝑥
+
∑ 𝐺 𝑥

𝑥𝐺
∑ 𝐺 𝑥

𝜏 −

∑ 𝜏 𝑥 𝐺
∑ 𝐺 𝑥

(11)
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Sendo que os parâmetros τ , G
𝜏 =

𝐵
𝑇

𝐺 = exp −𝛼 𝜏

e α são calculados pela equação 12,
(12)

𝛼 =𝛼

UNIQUAC

Abrams e Prausnitz (1975) introduziram os efeitos das formas e tamanhos das
moléculas por meio de parâmetros estruturais, sendo o Modelo UNIQUAC adequado
para representar o equilíbrio líquido-vapor de uma grande variedade de componente
não eletrólitos como os hidrocarbonetos e até para soluções poliméricas. O modelo é
calculado pelas equações 13, 14 e 15
(13)

ln 𝛾 = ln𝛾 + ln𝛾
ln𝛾 = 1 − 𝐽 + ln𝐽 − 5𝑞𝑖 1 −

ln𝛾 = 𝑞

1 − ln𝑠 −

𝜃

𝐽
𝐽
+ ln
𝐿
𝐿

(14)

𝜏
𝑠

(15)

Sendo
𝐽 =

𝑟
∑ 𝑟𝑥

𝐿 =

𝑞
∑ 𝑞𝑥

𝑠 =

𝜃𝜏

(16)

UNIFAC
Fredenslund; Gmehling; Rasmussen (1977) propuseram o método UNIFAC
que se baseia no método UNIQUAC e leva em consideração as contribuições de
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grupos funcionais das moléculas para o cálculo dos coeficientes de atividade. Sendo
assim é possível prever o comportamento de uma grande gama de moléculas usando
muito menos parâmetros que são dados pelos grupos funcionais. O modelo usa as
equações 13 e 14 do modelo UNIQUAC e a 17 mostrada a seguir:

ln𝛾 = 𝑞 1 −

𝜃

𝛽
𝛽
− 𝑒 ln
𝑠
𝑠

(17)

𝐽 e 𝐿 são calculados como no método UNIQUAC, porém tem-se adicionalmente

os cálculos de: 𝑟 , 𝑞 e 𝑒 dados pela equação 18:
𝑟 =

()

𝑣 𝑅

𝑞 =
()

𝑣 𝑄
=
𝑞

()

𝑣 𝑄

𝑒

(18)
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SIMULADOR

4.1

Introdução

As indústrias de processos químicos enfrentam um ambiente cada vez mais
competitivo, em constante mudança de condições de mercado e de regulamentações
governamentais. Apesar destas restrições, as indústrias precisam continuar
aumentando continuamente sua produtividade e lucratividade para sobrevivência no
mercado (Jana 2011).
Ainda conforme o mesmo autor, o uso de softwares de simulação permite um
maior entendimento da dinâmica e comportamento do processo levando a melhorias
em design, segurança e produtividade assim como para diagnósticos de problemas
operacionais.
Dados de propriedades termodinâmicas dos componentes, parâmetros de
equilíbrio de fases, equilíbrio químico e de cinética de reações são essenciais para o
sucesso da modelagem de processos. A qualidade e disponibilidade de dados e
parâmetros podem ser as questões mais desafiadoras de muitas simulações
(Haydary, 2019)
Para descrever as propriedades físicas dos componentes de uma simulação de
forma precisa é imprescindível escolher o pacote termodinâmico adequado para as
condições do processo e validar os resultados encontrados com dados reais de
processo ou experimentais (Carlson, 1996).
Belting (2013) estudou o equilíbrio líquido vapor em misturas binárias
compostas por solventes e óleos vegetais, sendo os solventes estudados hexano,
etanol e metanol e os óleos de soja, girassol e canola. Os resultados encontrados por
correlações utilizando o pacote termodinâmico UNIQUAC foram satisfatórios quando
comparados com dados experimentais com os erros médios de 4,46% para dados da
isoterma de equilíbrio (ELV), 7,07% para o coeficiente de atividade a diluição infinita
(γi∞) e 5,80% para entalpia de excesso (HE). Menores erros foram encontrados para
a mistura binária hexano-óleo de soja, 1,69% para ELV, 1,23% para γi∞ e 3,96% para
HE.
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Paraíso (2001) utilizou o método UNIFAC para cálculo dos coeficientes de
atividade na modelagem do processo da destilaria da micela em algoritmo
desenvolvido em Fortran e apresentou resultados de temperaturas e concentrações
de óleo na micela com desvios de no máximo 1,7% quando comparados em dados
reais de evaporadores industriais.
Neto (2012) modelou o mesmo processo de destilaria da micela descrito por
Paraíso (2001), porém utilizou o software Hysys e os pacotes termodinâmicos NRTL
para a fase líquida e Peng Robinson para fase gasosa e encontrou resultados
similares a Paraíso (2001), porém com maiores desvios nas temperaturas.
Diante disso, este capítulo tem como objetivo apresentar o software de
simulação utilizado no estudo, assim como os principais componentes usando nos
modelos e a escolha do pacote termodinâmico. A validação do pacote termodinâmico
foi realizada por comparação de resultados de simulação com dados reais de
processo.
4.2

Materiais e Métodos

4.2.1 Softwares de simulação de processos
Simuladores de processo são muito úteis para otimização de processos e
existem inúmeros softwares que possibilitam a modelagem de processos industriais.
A tabela 7 contém os principais softwares de simulação de processos disponíveis.

Tabela 7: Principais ferramentas de simulação de processos
Software
Aspen Plus
Aspen HYSYS
CHEMCAD
COCO Simulator
DWSIM
EMSO
Petro-SIM
PRO/II
ROMeo
SimCentral
UniSim Design Suite

Desenvolvedor
Aspen Technology
Aspen Technology
Chemstations
AmsterCHEM
Daniel Medeiros
UFGRS
KBC Advanced Technologies
AVEVA
AVEVA
AVEVA
Honeywell

Ferramenta disponível
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos em estado estacionário
Simulação de Processos em estado estacionário
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos em estado estacionário
Simulação de Processos em estado estacionário
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos e Otimização
Simulação de Processos e Otimização

Fonte: Adaptado de Rejowski Jr. (2018)
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Os softwares comerciais mais populares para simulações de processos em
estado estacionário são Aspen Plus®, Aspen HYSYS®, Pro/II® e CHEMCAD®. Estes
softwares quando usados na Academia tem grandes descontos, porém quando
usados comercialmente tem custos elevados (Moran, 2015)
Softwares como COCO Simulator, DWSIM e EMSO tem como vantagens
serem gratuitos, porém são menos robustos quando comparados com os softwares
comerciais.
Neste estudo, o software de simulação de processos utilizado foi o Aspen Plus®
V.11 devido sua robustez, por conter a maioria das operações unitárias do processo
de produção de farelo de soja e maior disponibilidade dos componentes da soja como
os aminoácidos em sua biblioteca.
4.2.2 Escolha do Pacote Termodinâmico
Para a escolha do pacote termodinâmico que melhor representasse o processo
de produção de farelo e óleo de soja, utilizou se a árvore de decisões apresentada em
Carlson (1996) conforme a figura 10
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Figura 10: Diagrama para escolha do pacote termodinâmico com informações do
processo

Fonte: Adaptado de Carlson (1996)

Como o processo estudado contém substância polar, não há formação de
eletrólitos, a pressão de operação é menor que 10 bar e que não foram realizados
cálculos de equilíbrio líquido-líquido no modelo, os pacotes Wilson, NRTL, UNIQUAC
e suas variações são recomendados para o trabalho.
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4.2.3 Componentes usados na simulação para representar a soja

Para iniciar a simulação do processo de produção de farelo e óleo bruto de
soja, fez se necessário a escolha dos componentes constituintes da soja na entrada
do processo.
O óleo foi representado por seus triglicerídeos constituintes, trilinoleína,
trilinolenina, trioleína, tripalmitina e triestearina de acordo com Medic, Atkinson e
Hurburgh (2014), a proteína foi caracterizada por quatro de seus aminoácidos de
maior concentração de acordo com Carrera et.al. (2011) e os carboidratos foram
representados por dextrose, monossacarídeo presente em maior quantidade na soja
de acordo com Middelbos e Fahey (2008). As cinzas foram desconsideradas neste
trabalho, por representarem minerais que estão presentes em porções na ordem de
ppm (Perkins, 1995).
O solvente utilizado foi o hexano e o óleo mineral n-ecoisano. O ar foi
representado por mistura de oxigênio e nitrogênio. A tabela 8 contém todos os
componentes utilizados nas simulações do presente estudo.

Tabela 8: Componentes definidos no software Aspen Plus® para simulação do
processo de produção de farelo e óleo de soja
Identificação no Aspen Plus® Nome do componente

Tipo

Fórmula

Característica

AGUA

Água

Conventional H2O

HEXANO

n-Hexano

Conventional C6H14-1

Água
Solvente

TRIPALMI

Tripalmitina

Conventional C51H98O6

Lipídeo

TRISTEAR

Triestearina

Conventional C57H110O6

Lipídeo

TRIOLEIN

Trioleína

Conventional C57H104O6

Lipídeo

TRILINOL

Trilinoleína

Conventional C57H98O6

Lipídeo

TRILINON

Trilinolenina

Conventional C57H92O6

Lipídeo

FIBRA

Dextrose

Conventional C6H12O6

Carboidrato

ACUCARES

Dextrose

Conventional C6H12O6

Carboidrato

LISINA

Lisina

Conventional C6H14N2O2 Proteína

ASPAR

Ácido Aspártico

Conventional C4H7NO4

Proteína

VALINA

Valina

Conventional C5H11NO2

Proteína

ISOLEU

Isoleucina

Conventional C6H13NO2-I Proteína
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MINERAL

Óleo Mineral

Conventional C20H42

Óleo Mineral

N2

N2

Conventional N2

Ar

O2

O2

Conventional O2

Ar

STRIPAL

Tripalmitina

Solid

C51H98O6

Lipídeo

STRISTEA

Triestearina

Solid

C57H110O6

Lipídeo

STRIOL

Trioleína

Solid

C57H104O6

Lipídeo

STRILNOL

Trilinoleína

Solid

C57H98O6

Lipídeo

STRILNON

Trilinolenina

Solid

C57H92O6

Lipídeo

SFOSFOLI

Fosfolipídeos

Solid

C57H104O6

Lipídeo

SFIBRA

Fibra

Solid

C6H12O6

Carboidrato

SACUCAR

Água

Solid

C6H12O6

Carboidrato

SLISINA

Lisina

Solid

C6H14N2O2 Proteína

SASPAR

Ácido Aspártico

Solid

C4H7NO4

Proteína

SVALINA

Valina

Solid

C5H11NO2

Proteína

SISOLEU

Isoleucina

Solid

C6H13NO2-I Proteína

Fonte: Elaborado pela autora

Todos os componentes foram representados como convencionais, sendo o tipo
determinado como Conventional no software, o que significa que estão presentes nos
bancos de dados do simulador com dados de propriedades disponíveis. O tipo Solid,
que representa componentes também presentes nos bancos de dados do simulador,
porém em fase sólida que não participam de cálculos de equilíbrio de fases foi utilizado
apenas para o modelo do secador de farelo.
Para garantir uma representação mais robusta do farelo de soja, a equação
dada por Deshpande e Bal (1999) foi utilizada para a definição do calor específico do
grão de acordo com sua umidade.
Deshpande e Bal (1999) estudaram o calor específico da soja e a influência da
umidade nesta propriedade e encontraram a relação linear válida para a faixa de 8,1%
a 25% de umidade e temperatura média de 42°C, com erro encontrado de ±0,08%,
dada pela equação 19.
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𝐶𝑝 soja [kJ/(kgK)]

(19)

= 1,444 ∗ (1 + 4,06 ∗ 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑗𝑎[%])
De acordo com o calor específico calculado, foi utilizado um algoritmo iterativo
para cálculo das concentrações dos aminoácidos Lisina, Ácido Aspártico, Valina e
Isoleucina, componentes das proteínas presentes na soja.
Necessário ressaltar que existem inúmeras soluções para as concentrações
dos aminoácidos da soja e que neste estudo estão sendo representados por quatro
dos dezoito aminoácidos essenciais presentes no grão. E não foram encontrados
estudos usando aminoácidos na composição da soja para simulação do processo de
produção e farelo e óleo de soja.

4.2.4 Validação do Pacote Termodinâmico

A validação do modelo é uma etapa essencial para garantir a confiabilidade dos
resultados encontrados em uma simulação de processo.
Os pacotes termodinâmicos NRTL, Wilson, UNIFAC e UNIQUAC foram
avaliados por meio de modelagem de um dessolventizador-tostador (DT) de soja.
Neste equipamento, ocorre a remoção do hexano do farelo de soja por meio de adição
de vapor de arraste. Sendo assim, água e hexano estão em equilíbrio líquido vapor.
Para a comparação dos pacotes termodinâmicos, foram construídos modelos
usando o software comercial Aspen Plus® e o bloco RadFrac com o cálculo por meio
de estágios de equilíbrio. Os dados de entrada das simulações são de um DT industrial
da Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda., obtidos da tese de Paraíso (2001).

O DT estudado possui sete estágios sendo que nos primeiros dois estágios há
adição de vapor direto e nos estágios de 3 a 7 há aquecimento por vapor indireto.
Conforme mostrado na figura 11, a torta (TORTA) entra no DT pelo topo e
recebe vapor direto no primeiro e segundo estágio pelas correntes VAPOR1 e
VAPOR2. As correntes Q3, Q4, Q5 e Q6 representam o calor proveniente de vapor
indireto, assim como o calor especificado no reboiler representando o calor Q7. Os
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gases de topo são representados pela corrente GASES e a saída de fundo, farelo pela
corrente FARELO.
Figura 11: Fluxograma de Dessolventizador-Tostador de Soja no simulador Aspen
Plus®

Fonte: Elaborado pela autora

A tabela 9 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
do dessolventizador-tostador
Tabela 9: Parâmetros do Dessolventizador-Tostador
Parâmetro
Vazão de entrada de torta (kg/h)
Fração mássica de água na torta (kg/kg)
Fração mássica de hexano na torta (kg/kg)
Fração mássica de óleo na torta (kg/kg)
Fração mássica de flocos na torta (kg/kg)

Valor
43.230
8,25%
25,40%
0,87%
65,48%

Temperatura de entrada de torta (kg/h)
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Número de estágios

7

Vazão de vapor direto no primeiro estágio (kg/h)

71

Vazão de vapor direto no segundo estágio (kg/h)

500

Temperatura do vapor direto no primeiro estágio (°C)
Pressão do vapor direto no primeiro estágio (bar)
Temperatura do vapor direto no segundo estágio (°C)

180
1
181

Pressão do vapor direto no segundo estágio (bar)

3

52

Calor adicionado por estágio (do terceiro ao sétimo) (kcal/h)
Fonte: Paraíso (2001)

39.900

Os resultados encontrados foram comparados com dados reais de processo e
da simulação de Paraíso (2001), que modelou o DT considerando os estágios de
equilíbrio, porém calculou as constantes de equilíbrio usando dados de processo.

4.3

Resultados e Discussões

4.3.1 Propriedades termodinâmicas da soja
Um ponto importante a ser considerado para validade das simulações é a
verificação de propriedades termodinâmicas dos principais produtos a serem
estudados. Sendo assim optou-se por validar o calor específico calculado pelo
software Aspen Plus® da soja.
Considerando a umidade da soja de 10% na entrada da preparação, pela
equação de Deshpande e Bal (1999), o calor específico da soja deveria ser 2,0303
kJ/(kg*K) a 42°C. Sendo assim, variou-se a concentração dos componentes da
proteína da soja, lisina, ácido aspártico, valina e isoleucina para que o valor de calor
específico esperado fosse atingido e, determinada temperatura, como pode ser
observado na tabela 10.

Tabela 10: Calor específico da soja a 42°C
Componente
Água
Lipídeos

Fibra
Carboidratos
Proteína

Soja

Identificação no
Aspen Plus®
AGUA
TRIPALMI
TRISTEAR
TRIOLEIN
TRILINOL
TRILINON
FIBRA
ACUCARES
LISINA
ASPAR
VALINA
ISOLEU

Fração Mássica Calor específico
(%)
(kJ/kgK)
10,00%
4,1891
2,25%
1,8665
0,76%
1,8398
3,93%
1,7953
10,29%
1,7693
1,68%
1,7326
6,57%
2,7274
28,26%
2,7274
8,36%
2,4058
11,18%
0,4207
8,36%
0,4780
8,36%
0,4269
100,00%
2,0303
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Fonte: Elaborado pela autora

Importante ressaltar que esta composição poderia ser outra com diferentes
concentrações de aminoácidos
4.3.2 Validação do Pacote Termodinâmico
Um ponto essencial a ser considerado para a validade de simulações de
processo é a escolha do pacote termodinâmico. A tabela 11 e figura 12 apresentam
resultados das simulações realizadas de um dessolventizador-tostador de soja
industrial utilizando os pacotes termodinâmicos UNIQUAC, NRTL, Wilson e UNIFAC
em comparação com os dados reais de planta, resultados encontrados por Paraíso
et. al. (2008) e Salinas et. al. (2016).

Tabela 11: Comparação entre resultados de simulações de um DT Industrial

Modelo

Real

Software

Paraíso
et. al.
(2008)

Salinas
et. al.
(2016)

UNIQUAC

NRTL

Wilson

UNIFAC

Matlab®

Hysys®

Aspen
Plus®

Aspen
Plus®

Aspen
Plus®

Aspen
Plus®

Estágio

Temperatura (°C)

Topo

71,0

71,5

63,7

76,2

76,0

98,9

89,2

Estágio 1

90,0

87,3

81,0

103,3

109,6

104,9

113,3

Estágio 2

100,0

98,4

109,6

108,7

113,7

109,9

115,2

Estágio 3

101,0

100,2

108,3

110,2

115,3

111,5

116,8

Estágio 4

108,0

112,0

107,1

111,7

116,8

113,0

118,2

Estágio 5

110,0

113,9

105,9

113,1

118,3

114,5

119,6

Estágio 6

115,0

115,4

104,7

114,5

119,7

116,0

121,0

Estágio 7

118,0

116,7

105,7

115,8

121,0

117,3

122,3

Estágio

Vazão e Composição (fração mássica)

Topo
Vazão (kg/h)

12.083

12.086

12.030

12.168

11.840

8.463

12.494

Água (%)

10,0%

9,9%

8,7%

9,8%

7,3%

15,2%

12,1%

Hexano (%)

90,0%

90,1%

91,3%

90,2%

92,7%

84,8%

87,9%

Vazão (kg/h)

35.530

35.395

35.640

35.692

36.020

39.397

35.366

Água (%)

19,0%

18,9%

19,5%

19,6%

20,4%

17,5%

18,9%

Hexano (ppm)

280,0

262,0

0,0

105,6

7,2

96498,6

1,4

Fundo

1

2

3

Fonte: Paraíso et.al.(2008); Baseado em Paraíso et. al.(2008); Salinas et al (2016)
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Figura 12: Resultados de perfil de temperatura do dessolventizador tostador

Perfil de Temperatura no DT
130,0

120,0

Temperatura (°C)

110,0
Real
100,0

Paraíso et. al. (2008)
Salinas et. al. (2016)
UNIQUAC

90,0

NRTL
Wilson

80,0

UNIFAC
70,0

60,0
Topo

1

2

3

4

5

6

7

Estágio

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com a tabela 12, o modelo de Paraíso et. al. (2008) apresentou os
resultados mais próximos dos dados reais de planta. Dentre os modelos construídos
em softwares de simulação, o modelo utilizando o pacote termodinâmico UNIQUAC
foi o que melhor representou o equilíbrio líquido-vapor entre água e hexano
apresentando os menores erros dentre os resultados simulados em comparação com
os dados reais de planta como mostrado na tabela 16.
Ainda de acordo com a tabela 12, a simulação usando o pacote UNIQUAC
também apresentou erros menores do que os descritos em Salinas et. al. (2016).
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Tabela 12: Comparação entre erros dos resultados de simulações de um DT Industrial
Modelo

1

Software
Estágio
Topo
Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3
Estágio 4
Estágio 5
Estágio 6
Estágio 7
Estágio

Salinas et.
al. (2016)
Hysys®

UNIQUAC

NRTL

Aspen Plus® Aspen Plus®

Wilson

UNIFAC

Aspen Plus®

Aspen Plus®

Erros (°C) - Temperatura (°C)
7,3
-5,2
-5,0
-27,9
-18,2
9,0
-13,3
-19,6
-14,9
-23,3
-9,6
-8,7
-13,7
-9,9
-15,2
-7,3
-9,2
-14,3
-10,5
-15,8
0,9
-3,7
-8,8
-5,0
-10,2
4,1
-3,1
-8,3
-4,5
-9,6
10,3
0,5
-4,7
-1,0
-6,0
12,3
2,2
-3,0
0,7
-4,3
Erros (%; ppm) - Vazão e Composição (fração mássica)

Topo
Vazão (kg/h)
Água (%)
Hexano (%)

0%
13%
-1%

-1%
2%
0%

2%
27%
-3%

30%
-52%
6%

-3%
-21%
2%

-11%
8%
-96219

0%
1%
279

Fundo
Vazão (kg/h)
Água (%)
Hexano (ppm)

4.4

0%
0%
-1%
-3%
-3%
-7%
280
174
273
1
Fonte: Salinas et. al. (2016)

Conclusões

Com base na revisão bibliográfica e resultados encontrados nas simulações,
foi possível concluir que:


O software Aspen Plus é adequado para simulação do processo de produção
de farelo e óleo bruto de soja. É um software robusto e contém as propriedades
termodinâmicas dos componentes presentes no processo em seu banco de
dados.



O pacote termodinâmico UNIQUAC foi o que melhor representou o equilíbrio
líquido vapor entre água e hexano no processo de produção de farelo de soja,
com o maior erro encontrado na ordem de 13°C na temperatura do primeiro
estágio do DT estudado.
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MODELAGEM DO PROCESSO
5.1

Introdução
Existem alguns estudos de modelagem de equipamentos e de etapas do

processo de produção de farelo e óleo bruto de soja. Mattea (2000), Cauneto et. al.
(2019) e Salinas (2011) construíram modelos do dessolventizador de soja. Custódio
(2003), Neto (2012) e Prado (2013) construíram modelos da destilaria da micela.
Paraíso (2001) apresentou modelos das etapas da produção de farelo de soja:
extração, dessolventização-tostagem e destilaria da micela separadamente utilizando
algoritmo em linguagem Fortran®.
Martinho et. al. (2008) construíram um modelo em software de simulação ProII®
do processo de produção de farelo de soja contendo a recuperação do óleo, sistema
de condensadores, recuperação de gases com óleo mineral e separação de água e
solvente, com o objetivo de avaliar e otimizar a eficiência da recuperação do solvente
no processo. A validação foi feita por meio de comparação com dados de uma planta
industrial com desvios na ordem de 17 ppm na concentração de solvente nas saídas
de processo como óleo bruto e ar.
Estudos sobre o processo de produção de farelo de soja e óleo bruto contendo
modelagem de um processo completo de uma planta industrial com o objetivo de
avaliar o consumo de vapor não foram encontrados na literatura.
Sobre este aspecto, este capítulo apresenta os detalhes do processo de
produção de farelo e óleo bruto de soja utilizados como base no modelo desenvolvido
com software de simulação de processos Aspen Plus® para avaliação da influência
de parâmetros de operação no consumo de vapor. A validação do modelo foi realizada
por comparação de resultados de simulação com a literatura.

5.2

Materiais e Métodos

5.2.1 Simulação de uma planta de produção de farelo e óleo de soja bruto

Um processo típico de produção de farelo e óleo bruto de soja foi construído
baseado no trabalho de Ferrero (2001), que descreveu o processo de uma planta
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industrial e nos trabalhos de Paraíso (2001), Woerfel (1995), Anderson (2019), Witte
(1995), Kemper (2019), Wegner (2000), Custódio (2003) e Gupta (2017) de onde os
parâmetros operacionais foram obtidos.
O fluxograma de processo estudado neste trabalho baseado em Ferrero (2001) pode
ser observado na figura 13.
As etapas do processo de produção de farelo e óleo de soja simuladas neste
estudo com o simulador Aspen Plus® foram: preparação; extração; dessolventizaçãotostagem; secagem; destilaria da micela, condensadores e recuperação de gases e o
fluxograma do processo completo no simulador está mostrado na figura 14.
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Figura 13: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja
Soja
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Ferrero (2011)

Água

Pré-aquecedor
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Figura 14: Fluxograma do processo de produção de farelo no simulador Aspen Plus®

Fonte: Elaborado pela autora
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5.2.2 Simulação da preparação e extração

A preparação e extração de soja foram representadas de acordo com os
fluxogramas de processo da figura 15.
Figura 15: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja – Preparação e
Extração

Fonte: Elaborado pela autora

No simulador, o processo foi desenhado de acordo com a figura 16, o
descascador (DESCASQ) foi representado por um bloco Separator, onde a soja de
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entrada, já quebrada, (SOJA1), tem parte da casca removida representada pela
corrente CASCA.
A soja descascada (SOJA2) passa pelo condicionador (CONDIC), bloco HeatX,
onde tem sua temperatura aumentada para 72°C por meio de aquecimento com vapor
indireto (V-COND). O condensado (V-COND-C) retorna para a caldeira.
O laminador (LAMINADO) foi adicionado ao modelo para representar a perda
de calor na soja entre o condicionador e o extrator, sendo representado por um bloco
Heater.
Figura 16: Fluxograma das operações de preparação e extração no simulador
AspenPlus®

Fonte: Elaborado pela autora
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As correntes SOJA4 e HEXANO representam as entradas no extrator de massa
de soja laminada e hexano respectivamente, onde a extração do óleo por solvente é
realizada por fluxo contracorrente no extrator (EXTRATOR), bloco do tipo Separator.
A torta, saída de massa a ser enviada para o dessolventizador-tostador é considerada
na corrente TORTA e a saída da micela, mistura hexano e óleo, na corrente MISCEL1.
As correntes da etapa do processo em estudo estão descritas na tabela 13.
Tabela 13: Correntes das operações de preparação e extração no simulador
AspenPlus®
Corrente
Componentes
CASCA
Casca de soja (Fibras)
HEXANO
Hexano
MISCEL1
Micela (Hexano + Óleo)
SOJA1
Soja
SOJA2
Soja descascada
SOJA3
Soja condicionada
SOJA4
Soja laminada
TORTA
Torta (Farelo + Hexano)
V-COND
Vapor saturado
V-COND-C Condensado
Fonte: Elaborado pela autora

A tabela 14 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
das operações de preparação e do extrator.
Tabela 14: Parâmetros de processo da Preparação e Extrator
Parâmetro
Valor
Temperatura no condicionador de soja (°C)
72
2
Adição de hexano (L de hexano/kg de soja)
1,2
3
Temperatura do extrator (°C)
61,7
4
Retenção de solvente no farelo (%)
29 - 35%
Fonte: 1Woerfel (1995); 2Paraíso (1995); 3Anderson (2019); 4Witte (1995)
1

5.2.3 Simulação do Dessolventizador-Tostador de soja
O dessolventizador-tostador de soja foi representado por uma coluna com sete
estágios, assim como o equipamento descrito por Paraíso (2001). Porém com
distribuição de calor indireto em todos os estágios e adição de vapor direto no último
estágio de acordo com Kemper (2019)
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A figura 17 contém o fluxograma do processo de produção de farelo de soja
com destaque para o dessolventizador-tostador.

Figura 17: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja –
Dessolventizador-Tostador

Fonte: Elaborado pela autora

No simulador, o dessolventizador-tostador foi representado por uma coluna
RadFrac e o cálculo foi realizado por estágios de equilíbrio. A corrente TORTA entra
pelo topo e o vapor direto é adicionado pela corrente VAP-DT no fundo da coluna.
Calor de vapor indireto é adicionado em todos os estágios pelas correntes Q1 a Q7.
Como correntes de saída, tem se G1, sendo os gases de saída de topo e FARELO1,
o farelo na saída do último estágio.
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Para o cálculo da vazão de vapor direto adicionado, usou-se a ferramenta
Design Spec do simulador, sendo a temperatura de topo do DT como variável definida
em 71°C, menor temperatura típica de processo descrita por Kemper (2019) e a vazão
de vapor de arraste (corrente VAP-DT) como variável manipulada.
O fluxograma do dessolventizador-tostador desenvolvido no Aspen Plus® pode
ser observado na figura 18 e as correntes utilizadas estão descritas na tabela 15.
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Figura 18: Fluxograma do dessolventizador-tostador no simulador AspenPlus®

Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 15: Correntes do dessolventizador-tostador no simulador AspenPlus®
Corrente
FARELO
G1
QDT1
QDT2
QDT3
QDT4
QDT5
QDT6
QDT7
TORTA
VAP-DT
V-DT
V-DT-C

Componentes
Farelo dessolventizado
Gases de saída do DT (vapor + hexano)
Calor de vapor indireto no 1° estágio
Calor de vapor indireto no 2° estágio
Calor de vapor indireto no 3° estágio
Calor de vapor indireto no 4° estágio
Calor de vapor indireto no 5° estágio
Calor de vapor indireto no 6° estágio
Calor de vapor indireto no 7° estágio
Torta (Farelo + Hexano)
Vapor direto (de arraste)
Vapor indireto
Condensado
Fonte: Elaborado pela autora

A tabela 16 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
do dessolventizador-tostador.

Tabela 16: Parâmetros de processo do Dessolventizador-Tostador
Parâmetro
Temperatura de entrada de torta (°C)
1
Temperatura dos gases de topo (°C)
2
Temperatura do vapor de aquecimento indireto (°C)
2
Pressão do vapor de aquecimento indireto (bar)
2
Temperatura do vapor de arraste (°C)
2
Pressão do vapor de arraste (bar)
1
Temperatura do farelo no último estágio (°C)
1
Umidade do farelo no último estágio (%)
1
Hexano no farelo na saída do último estágio (ppm)
Fonte: 1Witte (1995); 2Kemper (2019)
1

Valor
57
71 - 80
185
10
150
1,35
100 - 105
16 - 22%
<500

5.2.4 Simulação do secador de farelo
O secador de farelo foi representado como de convecção pela adição de ar
quente conforme o fluxograma do processo de produção de farelo de soja com
destaque para o secador de farelo mostrado na figura 19.
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Figura 19: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja – Secador de
farelo

Fonte: Elaborado pela autora

Para a simulação do secador de farelo, optou-se pelo bloco Dryer, ideal para
secagem de sólidos no Aspen Plus®, onde todos os componentes exceto água devem
ser definidos como sólido. Para o cálculo, foi usada a ferramenta Calculator para
converter a corrente FARELO3 em FARELO4 com componentes na fase sólida.
Para a secagem, ar (AIR1) é aquecido no radiador (RADIADOR), bloco HeatX,
com vapor indireto (V-SEC). O condensado formado (V-SEC-C) retorna para a
caldeira. O ar aquecido (AIR2) passa então pelo secador arrastando a umidade da
soja pela corrente AIR3, fazendo com que o farelo final (FARELO4) est dentro da
especificação de umidade.
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O fluxograma do secador de farelo desenvolvido no Aspen Plus® pode ser
observado na figura 20 e as correntes utilizadas estão descritas na tabela 17.

Figura 20: Fluxograma do secador de farelo no simulador Aspen Plus®

Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 17: Correntes do secador de farelo no simulador AspenPlus®
Corrente
AIR1
AIR2
AIR3
FARELO3
FARELO4
V-SEC
V-SEC-C

Componentes
Ar
Ar aquecido
Ar úmido
Farelo dessolventizado
Farelo seco
Vapor indireto
Condensado

Fonte: Elaborado pela autora
A tabela 18 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
das operações de preparação e do extrator.

Tabela 18: Parâmetros de processo do Secador de farelo
Parâmetro
Vazão de ar (m3/ton soja)
2
Temperatura do ar aquecido (°C)
2
Umidade da soja na saída do secador (%)
Fonte: 1Witte (1995); 2Kemper (2019)
1

Valor
375
<150
12 - 13

5.2.5 Simulação da destilaria da micela
A destilaria da micela foi representada por quatro equipamentos principais, 1°
evaporador, 2° evaporador, Coluna de Stripping e secador de óleo como pode ser
observado na figura 21.
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Figura 21: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja – Destilaria da
micela

Fonte: Elaborado pela autora

A corrente MISCEL1 representa a micela, entrada do primeiro evaporador,
modelado por um trocador de calor HeatX seguido por um separador Flash2, blocos
1EVAP-A e 1EVAP-B, respectivamente.
No trocador de calor do 1° evaporador (1EVAP-A), a micela (MISCEL1) recebe
calor dos gases do DT (G1), e segue como MISCEL2 para o domo do 1° evaporador
(1EVAP-B) onde o hexano evaporado é representado pela corrente V1 e a micela
concentrada pela corrente MISCEL3.
Os gases do DT (G2), são enviados para o tanque flash do 1° evaporador
(1EVAP-C), um separador Flash2, o qual também recebe a corrente VENT, que
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considera a entrada de ar no sistema pelo extrator e DT. O bloco 1EVAP-C tem como
saída de topo a corrente de gases G3 que é enviada para o 1° condensador e como
saída de fundo a corrente de condensados C1 que é enviada para o tanque
decantador para separação de água e hexano líquidos.
A micela (MISCEL3) é bombeada pela bomba P-MISC, bloco Pump, e segue
como corrente MISCEL4 para o aquecedor (AQ-MISC), bloco HeatX, onde recebe
calor do vapor flash (VF-MISC) proveniente do tanque flash TFLASH. O aquecedor
tem como saídas a corrente de micela MISCEL 5 que segue para o segundo
evaporador e o condensado VF-MIS-C que retorna para a caldeira.
O 2° evaporador é modelado por um trocador de calor HeatX seguido por um
separador FLASH2, blocos 2EVAP-A e 2EVAP-B, respectivamente.
No trocador de calor do 2° evaporador (2EVAP-A), a micela (MISCEL5) recebe
calor de vapor indireto (V-2EVAP) e segue como MISCEL6 para o domo do 2°
evaporador (2EVAP-2), onde o hexano evaporado é representado pela corrente V2 e
a micela concentrada pela corrente MISCEL7.
A corrente de micela (MISCEL7) entra na coluna de stripping (STRIPPIN) pelo
topo, representada por um bloco RadFrac e cálculo realizado por estágios de
equilíbrio. Vapor de arraste é adicionado no fundo da coluna pela corrente VAP-STP.
A corrente de saída de fundo, óleo bruto, é representada por BRUTO1 que é
então enviada para o secador (SECADOR), bloco FLASH2 e a corrente de topo,
mistura de hexano e água, é representada por V4. O secador tem como saídas o óleo
bruto seco (BRUTO2) e água evaporada (V4).
O fluxograma da destilaria da micela desenvolvido no Aspen Plus® pode ser
observado na figura 22.
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Figura 22: Fluxograma da destilaria de micela no simulador AspenPlus®

Fonte: Elaborado pela autora

As correntes da etapa do processo em estudo estão descritas na tabela 19.
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Tabela 19: Correntes da destilaria da micela no simulador AspenPlus®
Corrente
BRUTO1
BRUTO2
C1
G1
G2
G3
MISCEL1
MISCEL2
MISCEL3
MISCEL4
MISCEL5
MISCEL6
MISCEL7
V1
V2
V-2EVAP
V3
V4
VAP-STP
VENT
V-EVAP-C
VF-MISC
VF-MISC-C

Componentes
Óleo bruto
Óleo bruto seco
Condensado (água + hexano)
Gases de saída do DT (vapor + hexano)
Gases de saída do DT (vapor + hexano)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Micela (óleo + hexano)
Hexano evaporado
Hexano evaporado
Vapor indireto
Hexano evaporado
Água evaporada
Vapor direto
Ar de entrada no processo
Condensado
Vapor flash
Condensado

Fonte: Elaborado pela autora
A tabela 20 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
da destilaria da micela

Tabela 20: Parâmetros de processo da destilaria da micela
Parâmetro
Valor
Pressão nos evaporadores (mmHg)
300mmHg
2
Concentração de óleo na micela na entrada do 1°evaporador
20 a 30%
2
Concentração de óleo na micela no 1°evaporador
65 a 67%
2
Concentração de óleo na micela no 2°evaporador
95 a 98%
2
Temperatura de saída do 2° evaporador(°C)
>107
2
Temperatura do vapor de arraste (°C)
177
2
Pressão do vapor de arraste (bar)
4
3
Temperatura de saída do óleo bruto da coluna de stripping (°C)
max 115°C
3
Hexano no óleo bruto na saída da coluna de stripping (flash point)
150°C flash point
4
Umidade do óleo na saída do secador (%)
<0,05%
Fonte: 1Paraíso (2001); 2Custódio (2003); 3Woerfel (1995); 4Gupta (2017)
1
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5.2.6 Simulação dos condensadores
Nesta etapa do processo foram representados os seguintes equipamentos
constituintes da etapa de recuperação do solvente dos gases de saída do DT, os
condensadores, decantador de separação de água e hexano, refervedor e aquecedor
de hexano. Foi representado também o tanque flash para recuperação de calor de
correntes de condensado de vapor saturado da planta como pode ser observado na
figura 23.

Figura 23: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja –
Condensadores

Fonte: Elaborado pela autora
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Assim como os evaporadores, os três condensadores em série são
representados por trocadores de calor HeatX seguidos por separadores FLASH2
como pode ser observado na figura 24.


1° condensador representado pelos blocos HCOND1 e COND1



2° condensador representado pelos blocos HCOND2 e COND2



3° condensador representado pelos blocos HCOND3 e COND3
Figura 24: Fluxograma dos condensadores no simulador AspenPlus®

Fonte: Elaborado pela autora
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A mistura de hexano, água e ar, representada pela corrente G3 é resfriada no
trocador de calor HCOND1 por hexano, corrente H2. A corrente de gases resfriados
(G4) é enviada para o tanque de condensação COND1 para a separação de líquido e
vapor, no qual a saída de topo (G5) é enviada para o segundo condensador e a saída
de fundo, água condensada (C2), para o tanque decantador separador de água e
hexano.
A corrente de gases (G5) é resfriada no trocador de calor HCOND2 por água
das torres de resfriamento (AF2). A corrente com os gases resfriados (G6) é enviada
para o tanque de condensação COND2 para separação de líquido e vapor, sendo que
a corrente de topo (G7), é enviada para o terceiro condensador e a corrente de fundo,
água condensada (C3), para o tanque decantador separador de água e hexano.
A corrente de gases (G7) é resfriada por água das torres de resfriamento (AF2)
no trocador de calor HCOND3. A corrente com os gases resfriados (G8) é enviada
para o tanque de condensação COND3 para separação de líquido e vapor, onde a
saída de topo (G9) é enviada para a coluna de absorção e a saída de fundo, água
condensada (C4), para o tanque decantador separador de água e hexano.
O decantador de separação de água e hexano (DECANTAD), representado por
um bloco Separator, recebe a corrente C1 proveniente do primeiro evaporador da
destilaria, as correntes de condensado C2, C3 e C4, provenientes dos condensadores
de gases do DT (HCOND1, HCOND2 e HCND3) e a corrente C6, proveniente do
condensador dos gases da destilaria (COND-DES). Uma das saídas do decantador é
a corrente de hexano (H) que é pré-aquecido no 1° condensador e então aquecido
pelo aquecedor AQ-HEX, bloco heatX, até a temperatura necessária para voltar para
o extrator. O aquecimento é realizador por vapor indireto (V-HEX) e o condensador
gerado (V-HEX-C) é enviado para o tanque flash TFLASH.
A segunda saída do decantador é a corrente de água (A1), a mesma passa por
um pré-aquecedor (AQ-AGUA) para se aquecida com a saída de água líquida (A3) do
refervedor (REFERVD) e então entra no refervedor para eliminar possíveis resquícios
de hexano. A corrente de água A3 proveniente do refervedor, é resfriada e então
enviada como efluente (A4) para a estação e tratamento da planta.
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O tanque TFLASH recebe os condensados da planta e produz vapor
flash que é utilizado na destilaria.
As correntes da etapa dos condensadores estão descritas na tabela 21.
Tabela 21: Correntes da etapa dos condensadores no simulador AspenPlus®
Corrente
A1
A2
A3
A4
AF1
AF1-O
AF2
AF2-O
AF3
AF3-O
C1
C2
C3
C4
C5
C6
CONDMIX
FLASH-C
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
H
H1
H2
H3
VA
VF-MISC
V-HEX
V-HEX-C
V-MIX

Componentes
Água separada no decantador (DECANTAD)
Água pré-aquecida para entrar no refervedor
Água efluente usada para pré-aquecer a corrente A1
Água efluente
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Condensado (água + hexano)
Condensado (água + hexano)
Condensado (água + hexano)
Condensado (água + hexano)
Condensado (água + hexano)
Condensado (água + hexano)
Mistura de condensados para entrada no tanque flash (TFLASH)
Fase líquida de saída do tanque flash (TFLASH)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Gases de saída do DT (vapor + hexano + ar)
Hexano separado no decantador (DECANTAD)
Hexano
Hexano
Hexano aquecido para retorno ao extrator
Água evaporada no refervedor com resquícios de hexano
Vapor flash usado para aquecer a miscea
Vapor indireto
Condensado
Hexano e água evaporados na destilaria de micela
Fonte: Elaborado pela autora

5.2.7 Simulação da recuperação de gases
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Nesta etapa do processo foram representadas a coluna de absorção, a coluna
de dessorção e trocadores de calor para recuperação de calor como pode ser
observado na figura 25.
Figura 25: Fluxograma Processo de produção de farelo e óleo de soja – Recuperação
de gases

Fonte: Elaborado pela autora

A corrente G9, mistura de hexano e ar alimenta a coluna de absorção
(ABSORVED) pelo fundo, e a corrente MINERAL1, que considera o óleo mineral
alimenta a coluna pelo topo, o bloco utilizado é o RadFrac com cálculo por equilíbrio
de fases. A saída de topo da coluna de absorção, ar livre de hexano, é representada
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pela corrente VATM e a saída de fundo, mistura de óleo mineral e hexano é
representada pela corrente MINERAL2.
A mistura de óleo mineral e hexano (MINERAL2) passa pelo economizador
ECON-2, bloco HeatX, onde é aquecida pela corrente de saída da coluna de
dessorção, MINERAL6 que considera óleo mineral recuperado.
A mistura de óleo mineral e hexano pré-aquecida (MINERAL3), passa ainda
pelo aquecedor AQ-MIN para ser aquecido por vapor indireto representado pela
corrente V-MIN. A saída de condensado (V-MIN-C) é enviada para o tanque flash
TFLASH.
A mistura de óleo mineral e hexano aquecida (MINERAL4) é enviada para a
coluna de dessorção (DESSORV), bloco RadFac com cálculo por equilíbrio de fases,
e recebe vapor de arraste representado pela corrente VAP-DES. Como saída de topo
da coluna de dessorção, a corrente V5 considera a mistura de vapor de hexano e água
e como saída de fundo a corrente MINERAL5 considera o óleo mineral recuperado.
O bloco Heater RMIN foi usado apenas para convergência do economizador
ECON-1. As correntes de óleo mineral recuperado MINERAL5 e MINERAL 6 são
iguais.
Após ser resfriado no economizador, o óleo mineral recuperado é representado
pela corrente MINERAL7 e passa então pelo resfriador (RESMIN), onde é resfriado
com água da torre de resfriamento até atingir a temperatura necessária para ingressar
na coluna de absorção e completar o ciclo do óleo mineral pela corrente MINERAL8.
O fluxograma da recuperação de gases desenvolvido no Aspen Plus® pode ser
observado na figura 26.
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Figura 26: Fluxograma da recuperação de gases no simulador AspenPlus®

Fonte: Elaborado pela autora
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As correntes da etapa do processo de recuperação de gases estão descritas
na tabela 22.
Tabela 22: Correntes da recuperação de gases no simulador AspenPlus®
Corrente
G9
MINERAL
MINERAL2
MINERAL3
MINERAL4
MINERAL5
MINERAL6
MINERAL7
MINERAL8
VATM
AF4
AF4-O
V-MIN
V-MIN-C
VAP-DES
V5

Componentes
Gases de saída do DT (hexano + ar)
Óleo mineral
Óleo mineral + hexano
Óleo mineral + hexano
Óleo mineral + hexano
Óleo mineral recuperado
Óleo mineral recuperado
Óleo mineral recuperado
Óleo mineral recuperado
Ar livre de hexano
Água de resfriamento
Água de resfriamento
Vapor indireto
Condensado (água + hexano)
Vapor de arraste
Hexano evaporado + Água
Fonte: Elaborado pela autora

A tabela 23 apresenta os parâmetros de processo considerados na simulação
da recuperação de gases
Tabela 23: Parâmetros de processo da recuperação de gases
Parâmetro
Temperatura de entrada do óleo mineral na coluna de absorção (°C)
Temperatura de entrada dos gases na coluna de absorção (°C)
Concentração de hexano nos gases de saída da coluna de absorção (g/m3 de ar)
Entrada de ar no sistema (m3 de ar/ton de soja)
Adição de óleo mineral (L/m3 de ar)
Pressão na coluna de dessorção (mmHg)
Concentração de hexano na saída de fundo da coluna de dessorção (%)
Fonte: Wegner (2000)

5.3

Resultados e Discussões

5.4

Validação do modelo

Valor
28,6
24
70
1,5
25
500
0,20%

Os resultados de consumo de vapor por equipamento das simulações em
Aspen Plus estão apresentados na Tabela 24 por etapa de processo e na tabela 25
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para comparação com valores típicos de consumo de vapor descritos por Mattea
(2000) e Jongeneelen (1976).
Tabela 24: Resultados de consumo de vapor por equipamento obtidos no simulador
Etapa do processo

Consumo de vapor Simulador
(kg/ton de soja)
42,85

Equipamento

Preparação
Recuperação de solvente (óleo)
Recuperação de solvente (torta)

Recuperação de solvente (gases)

Condicionador
Aquecedor de micela

23,06

Coluna de Stripping (vapor direto)

1,07

DT (vapor direto)

94,25

DT (vapor indireto)

20,96

Secador de farelo

70,97

Aquecedor de óleo mineral

1,83

Coluna de Dessorção (vapor direto)

1,60

Recuperação de solvente (efluente)

Vapor para refervedor

2,10

Aquecedor de solvente

Aquecedor de hexano

7,36

Fonte: Elaborado pela autora

O consumo de vapor no dessolventizador-tostador foi de 94,25 kg de vapor
direto por tonelada de soja e de 20,96 kg de vapor indireto por tonelada de soja, que
juntos representam 43% do consumo de vapor total do processo, o que justifica um
estudo mais detalhado do equipamento para avaliação de parâmetros operacionais.
O consumo de vapor na destilaria de micela corresponde a apenas 9% do valor
total porque a maior parte de calor na destilaria da micela é proveniente da
recuperação do calor proveniente dos gases do DT e ainda houve recuperação de
calor por uso de vapor flash para aquecimento da micela. De acordo com Jongeneelen
(1976), se não houvesse a etapa de recuperação de energia dos gases provenientes
do DT, a destilaria da micela teria um consumo de vapor três vezes maior.

Tabela 25: Comparação entre resultados obtidos no simulador e literatura
Consumo de vapor
Simulador (kg/ton de soja)
42,85

1Consumo de vapor
Típico (kg/ton de soja)
45

2Consumo de vapor
Típico (kg/ton de soja)
60

Recuperação de solvente (óleo)

24,13

25

40

Recuperação de solvente (torta)

186,18

130

230

3,43

2,4

-

4

-

Etapa de processo
Preparação

Recuperação de solvente (gases)
Recuperação de solvente (efluente)

2,1
1

2

Fonte: Mattea (2000); Jongeneelen (1976)
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É possível verificar que existe uma diferença entre os consumos de vapor de
Jongeneelen (1976) e Mattea (2000) que pode ser justificada pelas diferenças de
premissas de processo e por melhorias de processo adquiridas ao longo dos anos,
pois o trabalho de Mattea foi realizado 24 anos após o trabalho de Jongeneelen.
Jongeneelen (1976) considera que a soja entra no processo a 15°C contendo
12% de umidade e obtém farelo com 12% de umidade.
Mattea (2000) informa que o farelo final produzido tem 12% de umidade, porém
não há dados de temperatura e concentrações da matéria prima do processo.
No processo de Mattea (2000) a recuperação de solvente é realizada por um
Dessolventizador-Tostador-Secador-Resfriador (DTDC) com consumo de vapor
menor do que um Dessolventizador-Tostador (DT) seguido por um secador e
resfriador como descrito por Jongeneelen (1976).
Neste estudo, a soja entra no processo a 25°C contendo 10% de umidade e
obtém farelo contendo 13% de umidade.

Tabela 26: Diferenças entre resultados obtidos no simulador e literatura
Etapa de processo

1Consumo

de vapor
Típico (kg/ton de soja)

2Consumo

de vapor
Típico (kg/ton de soja)

-5%
-3%
43%
43%
-48%
Fonte:1Mattea (2000); 2Jongeneelen (1976)

Preparação
Recuperação de solvente (óleo)
Recuperação de solvente (torta)
Recuperação de solvente (gases)
Recuperação de solvente (efluente)

-29%
-40%
-19%

De acordo com a tabela 26, pode-se observar que os consumos da preparação
e recuperação de solvente do óleo (destilaria) estão próximos dos valores descritos
em Mattea (2000), com desvios de -5% e -3% respectivamente. E o valor encontrado
no modelo para a recuperação de solvente (DT e Secador de farelo) é 43% maior do
que o valor encontrado por Mattea (2000) porém 19% menor do que em Jongeneelen
(1976).
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Importante ressaltar que existem diferenças de premissas entre o processo
simulado e os utilizados por Jongeneelen (1976) e Mattea (2000) para cálculo do
consumo de vapor típico, como por exemplo as concentrações da soja de entrada.
Sendo assim, a simulação do processo de produção de farelo de óleo realizada
em Aspen Plus® pode ser utilizada para estudos de processo como avaliações da
influência de parâmetros de processo no consumo de vapor.

5.5

Conclusões

Com base na revisão bibliográfica e resultados encontrados nas simulações,
foi possível concluir que:


Os resultados das simulações realizadas indicaram que o software Aspen Plus
é adequado como ferramenta para modelagem e estudos de otimização de
parâmetros operacionais no processo de produção de farelo de soja. Os
resultados encontrados para uma simulação de processo com parâmetros
típicos foram próximos aos descritos por Jongeneelen (1976) e Mattea (2000).



A dessolventização-tostagem é a etapa com maior contribuição para o
consumo de vapor total do processo, no modelo estudado representou 43% do
consumo total e vapor da planta simulada.
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ANÁLISES DE SENSIBILIDADE

6.1

Introdução
Nos capítulos anteriores, foram realizadas escolha de software, do pacote

termodinâmico e a modelagem de uma planta típica para produção de farelo de soja.
O modelo criado em Aspen Plus® apresentou resultados de consumo de vapor
similares aos descritos por Jongeneelen (1976) e Mattea (2000).
E assim como em Jongeneelen (1976), Mattea (2000), Paraíso (2001) e
Cauneto et. al. (2019), o modelo em Aspen Plus apresentado neste trabalho revelou
que o dessolventizador-tostador de soja é o equipamento com maior consumo de
vapor no processo de produção de farelo de soja.
O processo de produção de farelo de soja requer alta quantidade de energia, o
que leva a necessidade de estudos para avaliação de possibilidades de otimização do
consumo de vapor no processo, como por exemplo quais as melhores configurações
de parâmetros de operação (Jongeneelen, 1976; Paraíso, 2001; Neto, 2012).
Isto posto, este capítulo tem como objetivo apresentar análises de sensibilidade
para análise da influência de parâmetros de operação dos principais equipamentos do
processo de produção de farelo de soja

6.2

Materiais e Métodos

6.2.1 Plano de simulações
A partir do modelo descrito no capítulo 5, foi estabelecido um planejamento de
simulações para avaliação da influência de parâmetros de processo no consumo de
vapor conforme tabela 27.
Tabela 27: Plano de simulações para avaliação de parâmetros e impactos no consumo
de vapor total do processo
Equipamento

Parâmetro

Dessolventizador-Tostador de
Soja

Vazão de vapor de arraste no fundo do DT

71 a 80 °C

Retenção de hexano na torta na entrada do
DT
Pressão nos evaporadores e coluna de
stripping

29 a 34%

Destilaria da micela

Faixa estudada

200 a 400 mmHg
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Recuperação de Gases

Entrada de ar no sistema

0,9 a 2,1 kg ar/ton
de soja

Fonte: Elaborado pela autora

O dessolventizador-tostador de soja (DT) foi escolhido para análise por ser o
equipamento com maior consumo de vapor no processo. Foram avaliadas as
variações na vazão de vapor de arraste no fundo do equipamento e a retenção de
hexano na torta na entrada do DT. A vazão de vapor foi variada tendo como restrição
a faixa típica de temperatura de topo do DT de 71 a 80°C dada por Witte (1995). A
retenção de hexano na torta na entrada do DT foi variada de 29% a 34%, faixa de
concentração descrita como típica conforme o mesmo autor.
Importante ressaltar que a variação de 29% para 34% na retenção de hexano
na torna na entrada do DT depende de parâmetros do extrator que não foram
estudados no presente trabalho.
A destilaria da micela também foi avaliada por ser a etapa do processo com
maior recuperação de energia pelo aproveitamento do calor dos gases de saída do
DT para aquecimento da micela. Variou-se a pressão de operação dos evaporadores
e coluna de stripping para uma faixa de 33% abaixo do valor típico até 33% acima do
valor típico de acordo com Paraíso (2001) de 300 mmHg.
Optou-se também pela avaliação da recuperação de gases por existirem
poucos estudos na literatura sobre esta etapa do processo. Variou-se a vazão de
entrada de ar no processo que de acordo com Wegner (2000) o valor típico é de 1,5m3
de ar por tonelada de soja processada. Sendo assim, foi avaliada uma faixa de entrada
de ar considerando desde 40% abaixo do valor típico até 40% acima do valor típico
dado por Wegner (2000).
Para construção das simulações, foram utilizadas as ferramentas Design Spec
e Calculator, presentes no software Aspen Plus®. A ferramenta Design Spec permite
a definição de metas para variáveis de processo e suas tolerâncias permitidas para
um cálculo iterativo com variação de uma variável a ser manipulada dentro de uma
faixa especificada. O Calculator permite o uso de cálculos para definição de variáveis
de processo.
As especificações utilizadas nas ferramentas auxiliares Design Spec e
Calculator estão descritas no Apêndice A.
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6.3

Resultados e Discussões

6.3.1 Influência de parâmetros de processo no consumo de vapor
A partir do modelo criado em Aspen Plus®, foram feitas algumas variações de
parâmetros de processo nos principais equipamentos para avaliação da influência
deles no consumo de valor total da planta por tonelada de soja processada.
6.3.2 Vazão de vapor de arraste no DT
Para avaliar o efeito da vazão de vapor de arraste DT no consumo de vapor do
processo de produção de farelo e óleo, foram feitas simulações com vazão de vapor
de 93,15 a 112,43 kg de vapor por tonelada de soja que correspondem a temperaturas
entre 71 e 80°C no topo do DT, a faixa típica de temperatura dada por Witte (1995).
Os resultados de consumo de vapor total no processo obtidos com as simulações
estão mostrados na tabela 28.

Tabela 28: Influência da temperatura de topo do DT no consumo de vapor
Vapor direto
no DT
(kg/ton)

Temperatura
do topo do
DT (°C)

Vapor
Recuperação de
Solvente (Torta)
(kg/ton)

94,25
95,79
97,45
99,25
101,17
103,27
105,54
107,98
110,60
113,46

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

194,11
195,85
197,71
199,73
202,09
204,55
206,72
209,17
212,90
215,90

Vapor
Recuperação de
Solvente (Óleo)
(kg/ton)

Vapor
Vapor
Recuperação de
Recuperação de
Solvente (Gases) Solvente (Efluente)
(kg/ton)
(kg/ton)

24,61
3,42
23,64
3,42
22,80
3,42
22,07
3,42
21,43
3,42
20,86
3,42
20,34
3,41
19,88
3,41
19,47
3,41
19,10
3,36
Fonte: Elaborado pela autora

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

Vapor
Preparação
(kg/ton)

Vapor total
planta
(kg/ton)

42,85
42,85
42,85
42,85
42,85
42,85
42,85
42,85
42,85
42,85

267
268
269
270
272
274
275
277
281
283

É possível observar que à medida que a vazão de vapor de arraste aumenta,
há influência no consumo de vapor para recuperação de solvente da torta e do óleo
como mostrado na figura 27.
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Para um aumento de 20% na vazão de vapor de arraste no DT é possível
observar um aumento de 11% no vapor para recuperação de solvente da torta, já que
o vapor direto no DT corresponde a 50% do consumo de vapor para recuperação de
solvente da torta.
O aumento no vapor de arraste do DT levou a uma diminuição de 23% no vapor
para a recuperação de solvente do óleo devido ao aumento da recuperação de calor
dos gases do DT no primeiro evaporador.
Os processos de recuperação de solvente dos gases e efluentes e a
preparação não são influenciados pelo aumento de vazão de vapor direto de acordo
com os resultados da análise de sensibilidade.

Figura 27: Influência da vazão de vapor direto no DT no consumo de vapor direto no
DT e vapor de aquecimento do 2° evaporador

Vazão de vapor direto no DT e consumos de vapor
200

Vapor (kg/ton)

175
150
125

Vapor Recuperação de Solvente
(Torta) (kg/ton)

100

Vapor Recuperação de Solvente (Óleo)
(kg/ton)

75
50
25
0
90

95

100

105

110

115

Vazão de vapor direto no DT (kg/ton)

Fonte: Elaborado pela autora

Sendo assim para um aumento de 20% de vazão de vapor de arraste o DT
houve um aumento de 6% no consumo de vapor total do processo de produção de
farelo de soja, como pode ser observado no gráfico da figura 28.
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Figura 28: Influência da vazão de vapor direto no DT no consumo de vapor total da
planta

Vazão de vapor direto no DT e o consumo de vapor total
286
284
282

Vapor (kg/ton)

280
278
276
Vapor total planta (kg/ton)

274
272
270
268
266
90

95

100

105

110

115

Vazão de vapor direto no DT (kg/ton)

Fonte: Elaborado pela autora

6.3.3 Retenção de hexano na torta de entrada do DT
Para estudar a influência da retenção de hexano na torta de entrada do DT,
variou-se a retenção de hexano da torta na saída do extrator de 29 a 35%, faixa de
concentração dada por Witte (1995), e fixou-se a temperatura de saída dos gases do
DT em 71°C. Os resultados das simulações estão apresentados na tabela 29.
Tabela 29: Influência da retenção de hexano na torta no consumo de vapor
Retenção de
hexano na
torta (%)

Óleo na
micela (%)

Vapor
Recuperação de
Solvente (Torta)
(kg/ton)

29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%

30%
31%
32%
32%
33%
35%
36%

194
201
208
216
224
232
239

Vapor
Recuperação de
Solvente (Óleo)
(kg/ton)

Vapor
Recuperação de
Solvente (Gases)
(kg/ton)

Vapor
Recuperação de
Solvente (Efluente)
(kg/ton)

25
3
24
3
23
3
22
3
21
3
20
3
20
3
Fonte: Elaborado pela autora

2
2
2
2
2
2
2

Vapor
Preparação
(kg/ton)

Vapor total
planta
(kg/ton)

43
43
43
43
43
43
43

267
273
279
287
293
301
307

É possível observar um aumento da concentração de óleo na micela à medida
que se aumenta a retenção de hexano na torta e assim diminuindo o consumo de
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vapor na recuperação de solvente do óleo (Destilaria da micela). O aumento de 1%
na retenção ode hexano na torta levou a uma diminuição na ordem de 1 kg/ton no
consumo de vapor.
Porém, para cada aumento 1% na retenção de hexano na torta é possível
observar um aumento na ordem de 7 a 9 kg/ton no vapor para recuperação de solvente
da torta, devido a necessidade de aumento na vazão de vapor direto para
dessolventização da torta com maior retenção de hexano.
Os processos de recuperação de solvente dos gases e efluentes e a
preparação não são influenciados pelo aumento de vazão de vapor direto de acordo
com os resultados da análise de sensibilidade.
Para cada 1% de aumento na retenção de solvente da torta houve um aumento
na ordem de 6 a 8 kg/ton no consumo de vapor total do processo
Sendo assim para um aumento na ordem de 6% na retenção de hexano na
torta, houve um aumento de 15% no consumo de vapor total do processo de produção
de farelo de soja, como pode ser observado no gráfico da figura 29.
Figura 29: Influência da retenção de hexano na torta no consumo de vapor total da
planta

Retenção de hexano e o vapor total planta (kg/ton)
310
305

Vapor (kg/ton)

300
295
290
285

Vapor total planta (kg/ton)

280
275
270
265
28%

30%

32%

34%

36%

Reteção de hexano na torta (%)

Fonte: Elaborado pela autora
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6.3.4 Pressão nos evaporadores e Coluna de Stripping
Avaliou-se a influência da pressão nos evaporadores e coluna de stripping no
consumo de vapor na produção de farelo e óleo de soja. Foi estuda uma faixa de
pressão absoluta de ± 33% do valor típico de 300 mmHg dado por Paraíso (2001). Os
resultados das simulações para diferentes pressões nos evaporadores e coluna de
stripping estão apresentados na Tabela 30.

Tabela 30: Influência da pressão nos evaporadores e coluna de stripping na torta no
consumo de vapor
Pressão Destilaria Absoluta
(mmHg)
200
250
300
350
400

Vapor Recuperação de
Solvente (Óleo) (kg/ton)

17
20
25
30
36
Fonte: Elaborado pela autora

Vapor total planta
(kg/ton)
260
263
267
272
278

Como esperado, foi possível observar que para maiores pressões nos
evaporadores e coluna de stripping houve maior consumo de vapor para recuperação
de solvente. Para um aumento de 50 mmHg, houve aumento de 20% no consumo de
vapor na recuperação de solvente do óleo (Destilaria da Micela) e de 1,3 a 2,2% de
aumento no consumo de vapor total no processo de produção de farelo de soja.
Importante ressaltar que a energia para produção do vácuo não foi considerada.

6.3.5 Entrada de ar no sistema e a recuperação de gases

Para avaliar o efeito da entrada de ar na extração e DT no consumo de vapor
do processo de produção de farelo e óleo, foram feitas simulações variando a entrada
de ar de 0,9 a 21 m3 por tonelada de soja, que representam uma faixa de variação de
±40% da entrada de ar típica de 1,5 m3/ton dada por Wegner (2000). Os resultados
encontrados na análise de sensibilidade podem ser observados na tabela 31.
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Tabela 31: Influência da quantidade de ar de entrada no sistema no consumo de vapor
Entrada de ar no
Vapor Recuperação
Vazão de Óleo
processo
de Solvente
Mineral (kg/ton)
(m3/ton)
(Gases) (kg/ton)
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1

36
48
60
72
84

2,1
2,8
3,4
4,1
4,8

Vapor total planta
(kg/ton)
265,8
266,4
267,1
267,7
268,4

Fonte: Elaborado pela autora

É possível observar que quanto maior a quantidade de ar no sistema, maior a
quantidade de óleo mineral para recuperar os gases do DT e consequentemente maior
consumo de vapor no aquecedor de óleo mineral e coluna dessorção conforme
esperado.
Para cada 0,3 m3/ton de aumento na entrada de ar no sistema, há um aumento
na ordem de 16 a 34% de vazão de óleo mineral necessária para recuperações dos
gases e mesma ordem de aumento de vapor requerido para recuperação de solvente
dos gases, o que representa de 0,2 a 0,3% no consumo total de vapor do processo
de produção de farelo de soja.

6.4

Conclusões

Com base na revisão bibliográfica e resultados encontrados nas análises de
sensibilidade, foi possível concluir que:



Variações de parâmetros no dessolventizador-tostador de soja mostraram ter
alto impacto no consumo total de vapor do processo de produção de farelo de
soja. Para um aumento de 20% de vazão de vapor de arraste o DT houve um
aumento de 6% no consumo de vapor total do processo de produção de farelo
de soja
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A retenção de hexano na torta também teve alto impacto no consumo total de
vapor do processo. Para um aumento de 20% na retenção de hexano na torta,
houve um aumento de 15% no consumo de vapor total do processo de
produção de farelo de soja.



A pressão absoluta nos evaporadores e coluna de stripping tem grande
influência no consumo de vapor para recuperação de solvente do óleo, 20% de
aumento para cada 50 mmHg de aumento na pressão absoluta da destilaria.
Porém apresentou baixo impacto no consumo de vapor total o processo de
produção de farelo, sendo de 1,3 a 2,2% de aumento no consumo de vapor
para cada 100 mmHg de aumento na pressão.



A vazão de entrada de ar no processo tem pouca influência no consumo de
vapor total do processo de produção de farelo de soja, sendo que para cada
0,3 m3/ton de aumento de vazão de ar houve aumento de 0,2 a 0,3% de
consumo total de vapor. Porém foi observado um aumento significativo de
vazão de óleo mineral para recuperação de gases sendo de 16 a 43% de
aumento para cada 0,3 m3/ton de aumento de vazão de ar.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O objetivo deste trabalho foi a construção de um modelo do processo de
produção de farelo e óleo de soja utilizando software de simulação de processos. De
acordo com os resultados encontrados nas simulações, foi possível concluir que:


Os resultados das simulações realizadas indicaram que o software Aspen
Plus® é adequado para simulação do processo de produção de farelo e óleo
bruto de soja. É um software robusto e contém as propriedades termodinâmicas
dos componentes presentes no processo em seu banco de dados.



Dentre os pacotes termodinâmicos estudados, o UNIQUAC foi o que melhor
representou o equilíbrio líquido vapor entre água e hexano nas simulações de
um dessolventizador-tostador de soja, com o maior erro encontrado na ordem
de 13°C na temperatura do primeiro estágio do equipamento.



Os resultados das simulações realizadas indicaram que o software Aspen Plus
é adequado como ferramenta para modelagem e estudos de otimização de
parâmetros operacionais no processo de produção de farelo de soja. Os
resultados encontrados mostraram que a dessolventização-tostagem é a etapa
com maior contribuição para o consumo de vapor total do processo. No modelo
estudado representou 43% do consumo total e vapor da planta simulada.



As análises de sensibilidade mostraram que para diminuir o consumo de vapor
total de uma planta de produção de farelo de soja é necessário otimizar os
parâmetros de operação do extrator e dessolventizador de soja por serem os
equipamentos com maior impacto o consumo total de vapor.



A retenção de hexano na torta na saída do extrator mostrou alto impacto no
consumo total de vapor do processo. Para um aumento de 20% na retenção de
hexano na torta, houve um aumento de 15% no consumo de vapor total do
processo de produção de farelo de soja.



Para um aumento de 20% de vazão de vapor de arraste no dessolventizadortostador, houve um aumento de 6% no consumo de vapor total do processo de
produção de farelo de soja



As análises de sensibilidade na destilaria de micela mostraram menor impacto
no consumo de vapor total do processo estudado. O aumento de 100 mmHg
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na pressão absoluta nos evaporadores e coluna de stripping levou ao aumento
na ordem de 1,3 a 2,2% de aumento no consumo de vapor total.


A vazão de entrada de ar no processo também teve tem pouca influência no
consumo de vapor total do processo de produção de farelo de soja, sendo que
para cada 0,3 m3/ton de aumento de vazão de ar houve aumento de 0,2 a 0,3%
de consumo total de vapor. Porém foi observado um aumento significativo de
vazão de óleo mineral para recuperação de gases sendo de 16 a 43% de
aumento para cada 0,3 m3/ton de aumento de vazão de ar.



Este trabalho deixa como recomendação a aprimoração do modelo do DT por
meio da forma de cálculo Rate-Based, disponível no software Aspen Plus® que
considera as taxas de transferência de matéria para o cálculo de colunas.
Recomenda-se também melhorar modelo do extrator considerando o equilíbrio
líquido-líquido e transferência de matéria e realizar análise pinch de uma planta
industrial como estudo de caso para otimização do consumo energético.
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APÊNDICE A
Neste apêndice são apresentadas as especificações usadas nas ferramentas Design
Spec Calculator para montagem das simulações no software Aspen Plus®
A.1 Design Spec
A lista de comandos do tipo Design Spec utilizados nas simulações pode ser
observada na figura 30.
Figura 30: Lista de comandos do tipo Design Spec utilizados nas simulações

Fonte: Elaborado pela autora

Vapor no Condicionador – Design Spec: A-V-COND
Variável definida: Temperatura da soja condicionada (corrente SOJA3)
Variável manipulada: Vazão de vapor no condicionador (corrente V-COND)

Vapor direto no dessolventizador-tostador – Design Spec: B-VAP-DT
Variável definida: Temperatura dos gases de saída do DT (correte G1)
Variável manipulada: Vazão de vapor direto no DT (corrente VAP-DT)

108

Vapor de aquecimento no 2° Evaporador de micela – Design Spec: C-V-2EVAP
Variável definida: Temperatura da micela na saída do 2° evaporador (corrente
MISCEL7)
Variável manipulada: Vazão de vapor no aquecedor do 2° evaporador (correte V2EVAP)

Vapor direto na coluna de stripping – Design Spec: D-V-STRIP
Variável definida: Fração mássica de hexano na saída de fundo da coluna de stripping
(corrente BRUTO1)
Variável manipulada: Vazão de vapor direto na coluna de stripping (corrente VAPSTRIP)

Vapor para aquecimento do ar de secagem – Design Spec: E-V-RAD
Variável definida: Umidade do farelo na saída do secador (corrente FARELO4)
Variável manipulada: Vazão de vapor no aquecedor de ar (corrente V-RAD)

Água para o condensador da destilaria– Design Spec: F-A-CDES
Variável definida: Temperatura água de resfriamento na saída do condensador
(corrente AF1-O)
Variável manipulada: Vazão de água de resfriamento (corrente AF1)

Água para o 2°condensador de gases – Design Spec: G-A-2CON
Variável definida: Temperatura água de resfriamento na saída do condensador
(corrente AF2-O)
Variável manipulada: Vazão de água de resfriamento (corrente AF2)

Água para o 3°condensador de gases – Design Spec: H-A-3CON
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Variável definida: Temperatura água de resfriamento na saída do condensador
(corrente AF3-O)
Variável manipulada: Vazão de água de resfriamento (corrente AF3)

Vapor no aquecedor de óleo mineral – Design Spec: I-V-MIN
Variável definida: Temperatura do óleo mineral (corrente MNERAL4)
Variável manipulada: Vazão de vapor no aquecedor de óleo mineral (corrente V-MIN)

Água para o resfriador de óleo mineral – Design Spec: J-A-MIN
Variável definida: Temperatura do óleo mineral (corrente MINERAL8)
Variável manipulada: Vazão de água de resfriamento (corrente AF4)

Vapor de aquecimento de hexano – Design Spec: K-V-HEX
Variável definida: Temperatura do hexano (corrente H4)
Variável manipulada: Vazão de vapor no aquecedor de hexano (correte V-HEX)

Óleo mineral na coluna de absorção – Design Spec: L-MI-ABS
Variável definida: Concentração de hexano nos gases de saída da coluna de absorção
(VATM)
Variável manipulada: Vazão de óleo mineral na entrada da coluna de absorção
(MINERAL)

Vapor de arraste na coluna de dessorção – Design Spec: M-V-DES
Variável definida: Concentração de hexano o óleo mineral recuperado na saída da
coluna de dessorção (MINERAL5)
Variável manipulada: Vazão de vapor de arraste na coluna de dessorção (VAP-DES)
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A.2 Calculator
A lista de comandos do tipo Calculator utilizados nas simulações pode ser observada
na figura 31.
Figura 31: Lista de comandos do tipo Calculator utilizados nas simulações

Fonte: Elaborado pela autora

Adição de hexano no extrator – Calculator: A-HEXANO
Variável importada: SOJA (vazão mássica da corrente de soja na entrada do extrator
SOJA4)
Variável exportada: HEXANO (vazão mássica da corrente de hexano na entrada do
extrator HEXANO)
Fortran: HEXANO = SOJA * 1.2 * 0.655

Conversão do tipo de componentes do farelo na entrada do secador –
Calculator: B-FARELO
Variáveis importadas:


ISOL1: Vazão mássica de isoleucina da corrente de farelo (FARELO2)



VALIN1: Vazão mássica de valina da corrente de farelo (FARELO2)



ASPAR1: Vazão mássica de ácido aspártico da corrente de farelo (FARELO2)



LISINA1: Vazão mássica de lisina da corrente de farelo (FARELO2)



TRIPAL1: Vazão mássica de lisina da corrente de farelo (FARELO2)



TRIESTE1: Vazão mássica de triestearina da corrente de farelo (FARELO2)



TRIOL1: Vazão mássica de trioleína da corrente de farelo (FARELO2)



TRILIL1: Vazão mássica de trilinoleína da corrente de farelo (FARELO2)



TRILIN1: Vazão mássica de trilinolenina da corrente de farelo (FARELO2)
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FOSFOL1: Vazão mássica de fosfolipídeos da corrente de farelo (FARELO2)



ACUCAR1: Vazão mássica de açucares da corrente de farelo (FARELO2)



FIBRA1: Vazão mássica de fibra da corrente de farelo (FARELO2)



AGUA1: Vazão mássica de água da corrente de farelo (FARELO2)

Variáveis exportadas:


ISOL2: Vazão mássica de isoleucina da corrente de farelo (FARELO3)



VALIN2: Vazão mássica de valina da corrente de farelo (FARELO3)



ASPAR2: Vazão mássica de ácido aspártico da corrente de farelo (FARELO3)



LISINA2: Vazão mássica de lisina da corrente de farelo (FARELO3)



TRIPAL2: Vazão mássica de lisina da corrente de farelo (FARELO3)



TRIESTE2: Vazão mássica de triestearina da corrente de farelo (FARELO3)



TRIOL2: Vazão mássica de trioleína da corrente de farelo (FARELO3)



TRILIL2: Vazão mássica de trilinoleína da corrente de farelo (FARELO3)



TRILIN2: Vazão mássica de trilinolenina da corrente de farelo (FARELO3)



FOSFOL2: Vazão mássica de fosfolipídeos da corrente de farelo (FARELO3)



ACUCAR2: Vazão mássica de açucares da corrente de farelo (FARELO3)



FIBRA2: Vazão mássica de fibra da corrente de farelo (FARELO3)



AGUA2: Vazão mássica de água da corrente de farelo (FARELO3)

Fortran:
AGUA2 = AGUA1
TRIOL2 = TRIOL1
TRILIL2 = TRILIL1
TRILIN2 = TRILIN1
TRIPAL2 = TRIPAL1
TRIESTE2 = TRIESTE1
FOSFOL2 = FOSFOL1
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LISINA2 = LISINA1
VALIN2 = VALIN1
ISOL2 = ISOL1
ASPAR2 = ASPAR1
ACUCAR2 = ACUCAR1
FIBRA2 = FIBRA1

