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Este projeto tem o objetivo de mostrar de forma simples, na teoria e na prática 
a elaboração e o desenvolvimento de um sistema de controle On-Off de 
condutividade, na estação de tratamento de efluentes, na empresa Trombini® 
Embalagens S/A em Fraiburgo – SC. O controle On-Off apresenta um custo 
monetário de instalação e de operação,muito baixo, pouco impactante para a 
empresa, não só para implementar como também manter, esse controle é 
necessário para a segurança no processo de fabricação de papel. Este trabalho 
busca construir um controle eficiente da condução do licor negro, será utilizado a 
ação de controle On-Off, tratando-se de meio ambiente , necessita-se de um 
controle rápido e seguro para que não possa poluir o mesmo. Com o controle On-
Off, não há a necessidade de investir em um controle complexo e sofisticado. O 
resultado da instalação do novo sistema foi positivo, pois, desde o inicio da operação 
da modalidade de controle proposta possibilitou a oportunidade de integrar e colocar 
na prática os conteúdos abordados como eletrônica, automação, instrumentação, 
controle de processo e circuitos elétricos. Conclui- se que o controle On-Off de 
condutividade na estação de tratamento de efluentes é de grande decisão para a 
melhoria ambiental da empresa.    

 
Palavras – chave: Controle On-Off, Condutividade, Licor Negro, Tratamento de 
Efluentes. 
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This project aims to show in a simple in theory and in practice the elaboration 
and development of a control system On-Off conductivity, the wastewater treatment 
plant, the company Trombini® Embalagens S/A. Fraiburgo – SC. On-Off control is an 
insignificant value for the company, not only to implement but also to maintain this 
control is necessary for security in the process of making paper. This work seeks to 
build an efficient control of driving the black liquor is used to control action On-Off, in 
the case of the environment, one needs to control a fast and secure that it cannot 
pollute the same. With On-Off control, there is no need to invest in a sophisticated 
and complex control. The result of the implementation is positive, since it was 
dropped because the control there was no contamination in the TEE. This project 
allowed the opportunity to integrate and put into practice the subjects covered such 
as electronics, automation, instrumentation, process control and electrical circuits. It 
is concluded that the on-off control of conductivity in the effluent treatment plant is a 
big decision for the environmental improvement of the company. 

 
Keywords - Keywords: On-Off Control, Conductivity, Black Liquor, Wastewater 
Treatment. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L���� �� ������������ � ���L�� 

 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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�� �!� - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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EFC – Elementary Chlorine, Celulose isenta de cloro elementar 
ETE – Estação de Tratamento de Efluentes 
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FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
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GM – General Motors 
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Kp – Banda Proporcional 
MP – Processo Mecânico 
MV – Variável Manipulada 
NBR - Normas Brasileiras 
On-Off – Liga-Desliga 
P - Proporcional 
P+D – Proporcional e Derivativa 
P+I – Proporcional e Integral 
P+I+D – Proporcional, Integral e Derivativa 
PEFC - European Forest Certification  
PEFCC – Pan European Forest Certification Council 
pH – Potencial Hidrogeniônico 
PV- Variável de Processo 
R - Resistência 
SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 
SP – Set Point 
STD – Standard 
��� – Tanque de Aeração 
TCF – Totally Chlorine Free, Celulose isenta de cloro 
TMP – Processo Termomecânico 
VC – Variável Controlada 
VLSI – Very Large Scale Integration, Integração em escala muito grande 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o aumento populacional, onde necessita de mais consumo de alimento, 

energia, vestuário e habitacional. O homem viu-se obrigado a desenvolver técnicas e 

equipamentos capazes de aumentar a produtividade, os lucros e até capazes de 

substituí-lo em algumas ocasiões. Com todos esses avanços, os humanos acabam 

poluindo o meio ambiente de várias formas, como: mares, poços artesianos, lagos e 

plantações, animais silvestres, levando a graves conseqüências citando não só no 

presente também com relações as situações extremas no futuro. Pensando-se nisso 

é que fez surgir uma pergunta levando para a área papeleira: O que se poderia 

desenvolver para produzir papel ecologicamente correto, sem degradar os rios com 

o licor negro? 

Um grande problema está num subproduto da fabricação de papel chamado 

licor negro, que é o resultado do processo de cozimento do papel Kraft; o licor negro 

tem um odor forte, pois já foi adicionada soda caustica e sulfeto de sódio, num dos 

processos de fabricação do papel, um produto altamente corrosivo que se entrar em 

contato com a pele pode levar a queimaduras grave, também afeta os rios alterando 

o potencial hidrogeniônico (Ph), formando espuma e elevando a carga orgânica e 

inorgânica da água, tornando-a imprópria para o uso, além de alterar a qualidade do 

solo e corroer plantas e animais.  

Para que se evite a contaminação é necessário, um controle efetivo e a 

automação industrial pode desempenhar bem essa função por isso a realização 

deste trabalho, os benefícios não são apenas para a sociedade, que não terá 

contaminação de seus recursos hídricos, mas também ter-se-á benefícios 

econômicos, pois o controle On-Off é de baixo custo, de mais fácil aplicação. Além 

de todos esses aspectos a empresa estará livre das altíssimas multas aplicadas da 

fundação do meio ambiente (FATMA), dada a poluição do meio ambiente, isso se 

torna ecologicamente positivo, pois evita o lançamento desses dejetos químicos e 

orgânicos diretamente no rio local, conservando assim os seres aquáticos e a 

microbiota residente. 

Este projeto tem o objetivo principal apresentar de forma clara e direta, 

conceitos teorias e práticas para a elaboração de um controle On-Off e também os 
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os seguintes objetivos: Evitar contaminação na estação de tratamento de efluentes 

(ETE), pesquisar valores toleráveis de condutividade, montar gráficos, realizar leitura 

e implementá-los e pesquisar os tipos de controle. A metodologia usada para a 

elaboração deste projeto foi de natureza aplicada, a abordagem foi quantitativa com 

o objetivo de explorar o ramo através da bibliografia e experiências 

O controle automático tem desempenhado um papel fundamental no avanço 

da engenharia, sendo de extrema importância em sistemas robóticos, espaciais, 

militares, etc. O controle automático tem se tornado parte integrante dos modernos 

processos industriais e de produção. 

Este trabalho está subdividido em 3 capítulos, que está organizado: 

 No primeiro capitulo se encontra a introdução, o tema, a justificativa, todos os 

objetivos. No segundo capitulo fala sobre o papel, seus tipos e todo o processo que 

ele passa até chegar ao produto em que conhecemos hoje em dia, além de abordar 

os tipos de controles existentes, também são abordados sobre materiais e métodos, 

onde mostra o surgimento da idéia, e a importância deste projeto, aborda também os 

resultado e discussão onde relata todas as respostas positivas obtidas na estação 

de tratamento de efluentes e sugere melhorias. O terceiro capítulo aborda a 

conclusão do trabalho. 
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6 DESENVOLVIMENTO 

 

 

YZ[ Z \Z]^_\`[_]aZ bd_efbdZ _[ ghZ\_iiZ `]dfiah`bj kgbg_j _ \_jfjZi_lm é 

G;??NP13 <1?1:P;3P1& %E G&;p1@; <1 '3@' FEG;&@n:IF' para o meio ambiente. A seguir 

<1?I&1P1-se uma explicação sucinta de todo o processo de fabricação de papel e 
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2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nestes tempos de produção e consumo globalizados, onde a competição 

industrial é acirrada (com a tendência de acirrar-se ainda mais no futuro), a 

engenharia de controle é considerada como uma semente de qualidade, eficiência, 

produtividade e evolução tecnológica, uma vez que, para produzir em grande escala, 

com uniformidade e qualidade sob restrições ambientais, operacionais e 

econômicas, são necessárias máquinas que funcionem sob controle automático para 

atender a exigência por produtos com especificações cada vez mais rígidas e de 

natureza complexa (COSTA, 2005). 

 

2.1.1 Definição do Processo Industrial 

 

É o conjunto de equipamentos que são escolhidos devidos suas funções 

especificas e interligados que possibilita a transformação de uma matéria-prima em 

um produto de interesse, com baixo custo e de forma segura e em escala comercial. 

  

Os processos químicos podem ser constituídos por várias etapas diferentes, 
que têm princípios que não dependem diretamente das substâncias que 
estão sendo operadas e de outras características do sistema. Algumas 
etapas são reações químicas, enquanto outras possuem modificações 
químicas. O conceito de operação unitária está baseado na filosofia de que 
uma seqüência amplamente variável de etapas pode ser reduzida a 
operações simples, ou a reações, que são idênticas independentemente do 
material que está sendo processado. (FERREIRA, 2010, p.3) 
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*71.2 Produção de Celulose e Papel 

 

O princípio da fabricação do papel é a tendência das fibras celulósicas se 

unirem e assim permanecerem após secas. 

 

2.1.2.1 Celulose 

 

Segundo Piotto (2003), a celulose é uma substância química natural existente 

nos vegetais, encontrada nas raízes, tronco, folhas, frutos e sementes. Um dos 

principais componentes das células vegetais. Que por ter forma longa, diâmetro 

pequeno, ou seja, (finas), é chamado de fibras. A figura 1 mostra os componentes da 

madeira: 

 

 

Figura 1 - Componentes da madeira 
Fonte: PIOTTO, 2003. 
 

A preparação de celulose para papéis ou outros fins (pasta solúvel para a 

produção de celofane, rayon.) é a separação das fibras dos outros componentes que 

está presente no organismo vegetal, a função da lignina é atuar como um cimento, 

ligando as células uma com as outras proporcionando rigidez á madeira. A maioria 

das pastas de celulose é obtida a partir da madeira, mas uma pequena parte deriva 
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<1 ;%@&'? 9;:@1? I;E; 3F:c;o T'$'=; <1 cana, sisal, bambu, algodão. No algodão, a 

celulose está praticamente na sua forma pura (99 %). 

Portanto existem várias formas e fontes diferentes de preparar a celulose, 

cada uma com sua peculiaridade. Ha três tipos de fibras, cada uma classificada 

dentro de um grupo. Grupo da madeira macia ou coníferas que são as fibras longas 

encontradas em madeira de pinho, araucária, abeto. Grupo das madeiras dura ou 

folhosas que são conhecidas como fibras curtas, encontradas em eucalipto, álamo e 

carvalho. 

Conforme Piotto (2003) existe ainda um terceiro grupo de celulose, cujas 

fibras não são obtidas da madeira, como no caso do: 

- Algodão (semente),  

- Linho, juta, kenaf, cânhamo, rami, crotalária. (caule),  

- Sisal, fórmio, pita. (folhas). 

As fibras extraídas desses vegetais são muito longas e por isso mesmo 

denominada “fibras têxteis”, amplamente utilizadas na indústria de tecelagem. 

(PIOTTO, 2003, p.140). A tabela 1 ilustra os tipos de fibras: 

 

rstur 1 - Tipos de fibras 
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*71.2.2 Florestas  

 

Segundo Piotto (2003), ao longo de vários anos cientistas e técnicos 

realizaram vários estudos que demonstram que as madeiras de floresta nativa são 

inviáveis para a produção de papel e celulose e que as florestas plantadas resultam 

em produtos de altíssima qualidade e de muita produtividade. Normalmente as 

fábricas administram suas florestas e se faltar madeira, está fábrica pode estar se 

abastecendo de formento florestal. Ultimamente foram realizados e desenvolvidos 

sistemas para creditar e reconhecer os manejos sustentáveis. Os principais sistemas 

de florestas artificiais:  

- FSC – Forest Stewardhip Council 

 
O conselho de manejo florestal é uma organização internacional não 
governamental, fundada em 1993. Esta entidade não emite certificados e 
sim credencia certificadoras no mundo inteiro, garantindo que os certificados 
emitidos por estas obedeçam a padrões de qualidade. As certificadoras 
desenvolvem um método baseado nos princípios e critérios do FSC, 
adaptando-o para a realidade de cada região ou sistema de produção. 
(PIOTTO, 2003, p.142) 
 

Conforme Piotto (2003), os princípios que devem ser atendidos por todas as 

florestas são os seguintes: 

- Obediência às leis e princípios do FSC; 

- Respeito aos direitos e responsabilidades de posse e uso; 

- Respeito aos direitos dos povos indígenas; 

- Relações comunitárias e respeito aos direitos dos trabalhadores; 

- Benefícios socioeconômicos das florestas; 

- Minimização do impacto ambiental; 

- Planejamento do manejo florestal; 

- Monitoramento e avaliação; 

- Manutenção de florestas de alto valor de conservação; 

- Plantações - critérios complementares. 

- Área total certificada no Brasil: 1.180.493 Ha; 

- Total Floresta Amazônica nativa: 332.913; 

- Total Mata Atlântica nativa: 25.271 

- Total Plantação 822.309. (FSC, 2002) 
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�1$%:<; "F;@@; �*((+� Estes princípios possuem critérios definidos, mas, de 

acordo com as especificidades locais, outros critérios podem ser inseridos. Há 25 

milhões de hectares de florestas certificadas no planeta e mais de 20 mil produtos 

com selo do FSC. Já foram emitidos mais de 300 certificados de manejo florestal e 

mais de 1.500 certificados de cadeia de custódia (FSC, 2002). 

 

��� � ������ �� ���� � ¡¡¢ £���� �� ¤¥ �¦� £¦�¦� �¦�¦§������� ¨¦©�¦£
���� destruídas.  Hoje restam apenas 17,46% equivalente a 1.662.000 
¨���¦§��¢ ����� ¦ª§�«�£¦�¦£���� ¬®¯®®® ¨���¦§�� �� ° �§���¦ ª§�£±§�¦ �
²¯³¬¯®®® ¨���¦§�� �� ° �§���¦� ������±§�¦�¯ Apesar de toda a destruição, o 
���¦�� �� ´¦��¦ µ¦�¦§��¦ ¦���¦ � � ��§���§� do país com maior numero de 
¨���¦§�� �� ¶¦�¦ �� ·����¦¯ O estado tem um vigoroso parque industrial de 
£¸©���¢ ��§·£��¦¢ ª¦ª�  � �� � ���¢ ¦ �£ �� ��¹£�§¦� ��§§¦§�¦� ©� �¦�¦�
ª¦§¦ ª§���º»� �� £¦���§¦ ª¦§¦ ¦ �����§�º»� ��©� ¯ µ�£� ¦� ��ª����� ��
£¦���§¦� �¦�ivas estão com seus estoques  exauridos, o uso foi substituído 
ª�§ £¦���§¦� de reflorestamentos do gênero pinus  e eucaliptos. 
¼ZANCHETT, 2007, p.1). 

- Pan European Forest Certification – PEFC 

 

Segundo Piotto (2003), o conselho do PEFC foi criado em junho de 1999, 

também de caráter voluntário, baseado em critérios próprios definidos nas 

resoluções das Conferências de Helsinki e de Lisboa, de 1993 e 1998, sobre 

proteção florestal na Europa. 

 

O objetivo primordial deste sistema é a sua homogeneização nos países da 
comunidade européia e fora dela - Suécia, Finlândia, Noruega, Alemanha, 
Inglaterra, EUA, Canadá, África do Sul, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, 
Chile, Áustria, Gana, Bélgica e outros. (PIOTTO, 2003, p.143) 

 

- Programa Nacional de Certificação Florestal – CERFLOR 

 

Segundo Piotto (2003), no Brasil, desde 1996, a Sociedade Brasileira de 

Silvicultura - SBS em parceria com algumas associações do setor, instituições de 

ensino e pesquisa, organizações não governamentais e com o apoio de alguns 

órgãos do governo, vem trabalhando com um programa voluntário denominado 

CERFLOR - Programa Nacional de Certificação Florestal. O CERFLOR surgiu para 

atender a uma demanda do setor produtivo florestal do País. Desde esta data, a 

SBS também estabeleceu acordo de cooperação com a ABNT, para desenvolver os 

princípios e critérios para o setor. 
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¶¦�� §������£����¢ �£ °�©�reiro de 2001, foi instalado o fórum de 
competitividade da cadeia produtiva de madeira e móveis para estimular o 
diálogo entre o setor produtivo, governo e o congresso nacional. Dentro do 
enfoque do programa fórum de competitividade, o setor traçou ações 
necessárias para o desenvolvimento e implementação de pré-projetos e de 
um futuro contrato de competitividade. Um dos projetos propostos foi o de 
certificação florestal, que procura introduzir o tema no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Certificação. (PIOTTO, 2003, p.143).  

 

O Brasil conta com um conjunto de normas utilizadas pelo Sistema Brasileiro 

de Avaliação da Conformidade, publicada em Dezembro de 2001 e válido a partir de 

Janeiro de 2002. 

De acordo com Piotto (2003), as normas são: 

- NBR 14789 - Manejo Florestal: Princípios, critérios e indicadores para 

plantações florestais; 

- NBR 14790 - Manejo Florestal: Cadeia de custódia 

- NBR 14791 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Princípios gerais; 

- NBR 14792 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Procedimentos de auditoria - 

auditoria de manejo florestal; 

- NBR 14793 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Critérios para qualificação de 

auditores florestais. (SBS, 2002) 

O Inmetro solicitou ao PEFCC - Pan European Forest Certification Council 

sua filiação como membro do sistema PEFC, sendo essa etapa o marco na busca do 

reconhecimento internacional do CERFLOR. 

 

2.1.2.3 Tipos de Processos Para Preparação da Celulose 

 

Segundo Piotto (2003), existem vários métodos e formas diferentes para a 

preparação da celulose que vai de formas mecânicas, até as químicas (pressão e 

temperatura entorno de 150ºC), onde a madeira é tratada para dissolver a lignina. 

Conforme Piotto, (2003), os tipos de processos na preparação da celulose 

são: 

- Processo Mecânico (MP) - A pasta mecânica produz papel para jornal, revista, 

embrulhos e toaletes. Seu rendimento é de 93 a 98%. Neste processo não 

ocorre uma separação total das fibras dos demais constituintes. Para esse 

processo são usadas madeiras coníferas prensadas a úmida contra um rolo 

giratório, cuja superfície é coberta por um material abrasivo. 
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½ Processo Termomecânico (TMP) - Este processo tem o rendimento de 92 a 

95%, porém resulta numa produção de papeis de qualidade superior ao do 

MP, pois utiliza a madeira sob forma de cavaco, onde sofre um aquecimento 

com vapor (140ºC), onde provoca uma transição do estágio rígido para um 

estado plástico na madeira e lignina. 

- Processo Semiquímico - Esta pasta é denominada quimiotermomecânica por 

que acrescentam sulfato de sódio ou álcali para facilitar mais a desfibragem, 

porém reduz demasiadamente o rendimento de 60 a 90%, mas é o processo 

mais utilizado na Europa. 

- Processo Químico Kraft - Este processo é muito utilizado, por causa da sua 

grande característica que é a resistência da fibra, o processo consiste na 

confecção de sacolas de supermercados, sacos para cimento. O Processo 

químico utiliza a madeira sob forma de cavaco, é tratada em vasos de 

pressão ou digestores com soda cáustica e sulfeto de sódio onde dissolve a 

lignina, porém preserva a resistência das fibras, possuem um rendimento 

entre 50 a 60%. 

- Processo Químico Sulfito - Este processo era muito utilizado para a confecção 

de papeis para escrever, pela grande facilidade de branqueamento, e 

possuem um rendimento em 40 a 60%. Os cavacos são cozidos em 

digestores com um licor ácido, preparado com dióxido de enxofre (SO2) e 

uma base hidróxido de cálcio (CAOH2), soda cáustica (NAOH) e hidróxido de 

amônio (NH4OH). 

- Processo Químico Sulfato - Este processo é o mais utilizado no Brasil, utiliza 

madeiras folhosas, pois preserva a resistência das fibras, é uma pasta branca 

e com boas propriedades, tanto as físicas como químicas. Utilizavam-se os 

mesmo componentes químicos do Kraft, porém em condições mais fortes, 

com maior quantidade de sulfeto e soda, também é cozido por mais tempo e 

com a temperatura mais alta.   

 

2.1.2.4 Branqueamento da Polpa Celulósica  

 

Segundo Piotto (2003), o Processo de branqueamento da celulose é uma 

continuação da deslignificação iniciada no cozimento, usa-se para este efeito o cloro 
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1 seus derivados compostos como hipoclorito e dióxido de cloro e soda cáustica. 

Existem outros tipos de branqueamento realizado com oxigênio, ozônio e peróxido 

de hidrogênio.  

Conforme Piotto (2003), dependendo do agente branco, a celulose é 

denominada:  

- STD - Standard - com uso de cloro molecular; 

- ECF - Elementary chlorine free - sem uso do cloro molecular; 

- TCF - Totally chlorine free - sem uso de compostos clorados; 

Para a celulose permanecer estável, ou seja, não se altera com o tempo. 

Realiza-se o branqueamento principalmente para obter um papel de ótima qualidade 

para impressão. 

 

2.1.2.5 Fabricação de Papel  

 

Conforme Piotto (2003), a matéria - prima mais importante na composição do 

papel é a celulose, mas além dessa é usado outros tipos de compostos não fibrosos 

como cargas, agentes de colagem, amido, corante e pigmentos. A classificação do 

papel é de acordo com sua finalidade como impressão, escrever, embalagem, fins 

sanitários, cartões e cartolinas e especiais. 

A carga é o processo de adicionar minerais ao papel, esses minerais são: 

caulim, dióxido de titânio, carbonato de cálcio, talcos. A adição desses minerais é 

%E' &1'3FO'=>; ':@F$' <1?<1 ; início da fabricação do papel, (PIOTTO, 2003). A 

9F:'3F<'<1o G&F:IFG'3 M G'&' <'& '; G'G13 E'F;& '3P%&' ;G'IF<'<1o 3F?%&'o E'IF1Oo G1?;

1 E13c;&'& ' 'T?;&=>; <1 @F:@'7 

Aplicam-se os agentes de colagem para os papeis de escrever e imprimir, 

porém existem outros tipos, esses papéis possuem uma resistência a penetração de 

líquidos, em especial a água por isso usa-se produtos para repelirem, (PIOTTO, 

*((+�7 Isto é, tornar-se menos absorvente a água e líquidos aquosos. 

Segundo Piotto (2003), existem dois tipos de colagem feita na massa: ácida e 

alcalina. 

- Colagem ácida: O material utilizado é a cola a base de resina, derivada do 

breu que e saponificado tornando-se um sal solúvel, nessa colagem 

adicionam-se sulfato de alumínio para baixar o potencial de hidrogeniônico 

(pH), para favorecer a precipitação da resina e depositar os flocos de resinato 
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1 '3%EN:F; ?;T&1 '? 9FT&'?o E'? @'ETME %@F3FO'E ;%@&;? I;EG;?@;? <; $&%G;

de carboxilas com anidrido maleico. 

- Colagem alcalina: a colagem alcalina é aplicada nos casos onde se 

consomem cargas químicas, o composto químico aplicado é denominado 

alquilceteno, está colagem proporciona maior vida útil para o papel. 

O amido é misturado a celulose para dar resistência interna ao papel, além de 

proporcionar melhor lisura, maior rigidez, resistência a penetração de líquidos e 

evitar formação de pó, e resistência superficial. O amido mais utilizado é o de milho. 

Essa colagem é considerada especial, pois dificulta a penetração de líquidos, 

aumenta as características mecânicas, à opacidade e facilita a impressão, (PIOTTO, 

*((+�7 � principal função é aumentar a retenção da carga e dar ao papel melhores 

I'&'I@1&N?@FI'? <1 @;B%1 1 T&F3c; 

O tingimento de papéis compreende na utilização dos corantes que tingem as 

fibras dos papeis, dos branqueadores óticos que são usados em papeis brancos, da 

anilagem que elimina os amarelamentos indesejáveis do papel e dos pigmentos que 

são cargas coloridas para dar a cor ao papel composto por óxidos metálicos e 

produtos orgânicos sintéticos. Dependendo do papel podem acrescentar inúmeros 

outros aditivos, (PIOTTO, 2003). 

 

2.1.2.6 Descritivo da Produção de Papel 

  

O termo papel é dado a uma folha formada, seca e acabada, de uma 
suspensão de fibras vegetais, as quais foram desintegradas, refinadas e 
depuradas e tiveram ou não a adição de outros ingredientes, para dar ao 
produto final, características de utilização, (KLOCK, 2011, p.2). 
 

Preparação de massa é o conjunto de etapas por que passa a celulose desde 

sua desagregação até a entrada na máquina de papel. Inclui a desagregação, 

refinação, depuração, separação centrífuga e adição de todos os aditivos que 

entram na fabricação de papel, (PANUCARMI, 2007). As etapas ocorrem de acordo 

com a receita que a máquina deseja. 

A desagregação da celulose é feita no Hydrapulper onde é colocado água, o 

material é jogado aos poucos, vai sendo desfibrado pelo rotor, formando uma 

suspensão de fibras em água, normalmente de 4 a 7%. Em alguns casos os 

ingredientes necessários à fabricação do papel, são adicionados diretamente no 
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<1?'$&1$'<or, todos ou em parte, (PANUCARMI, 2007). Extrai os papeis das 

embalagens em fibras. 

Refinação é o tratamento mecânico dado às fibras com a finalidade de 

G&1G'&J-las para dar um papel com boa formação e resistência mecânica adequada, 

(PANUCARMI, 2007). Segundo Piotto (2003), processo posterior ao processo onde 

a celulose será refinada consiste em submeter às fibras a um esmagamento ou 

fibrilação que aumenta a superfície da fibra em contato com o meio, que é a água.  

Depois de desagregada e refinada a celulose, é feita a preparação da receita, 

a celulose entra em um tanque de mistura para o preparo do papel. Onde são 

misturadas as cargas, produtos químicos e aditivos. O processo pode ser contínuo 

ou em batelada, (PIOTTO, 2003). 

Na depuração é feito limpeza da mistura da celulose com os demais 

componentes da receita como retirar corpos estranhos, sujeiras, bolos de massa ou 

fibras enroladas que é indesejável para a aparência e finalidade do papel. (PIOTTO, 

2003). Essa etapa é importante para a produção de um papel de qualidade. 

 

2.1.2.7 Máquina de Papel 

 

�B%FG'E1:@; %?'<; G'&'o <1 %E' ?%?G1:?>; <1 9FT&'? P1$1@'F?o <1PF<'E1:@1

G&1G'&'<'o 9;&E'&o ?1I'& 1 'I'T'& %E' 9;3c' I;:@N:%' <1 G'G13 ;% I'&@>;7 A figura 2 

E;?@&' ' EJB%F:' <1 G'G137 

 
µ����¦ �������¦ £���� �� uma secção formadora, que pode ser uma mesa 
ª ¦�¦ �¦� £±¾���¦� ���§�§����§ �� °�§£¦� §�����¦� �¦� £±¾���¦� ��
°�§£¦¯ ¿�ª��� �� °�§£¦�¦ ¦ °� ¨¦ ª¦��¦ ª�§ �£¦ ���º»� �� ª§���¦�
¹£��¦�¢ ���� � ª¦ª�  � ª§���¦�� ����§¦ �� °� �§�� � ��ú�� ª¦§¦ ¦ À¦��§�¦ ��
���¦�ores, onde a água é evaporada pelo contacto do papel com os 
�� ���§�� ���¦��§��¯ Â£¦ ©�Ã ���� � ª¦ª�  ª¦��¦ ª� ¦  ��¦ �� �¦ ¦��§¦ � �
��§� ¦�� �������¦£���� �¦ ��§� ¦���§¦ �� ��§�¦�� �£ °� ¨¦� �� �¦�� ��
¦ ú��� �¦§�Ä�� �� ª¦ª� Ä��¯ (PANUCARMI, 2007, Web). 
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Figura 2 - Maquina de papel 
Fonte: SCHAEFFLER, 2009. 
 

� Iaixa de entrada controla e distribui continuamente o fluxo de alimentação 

<1 E'??' <F3%N<' 1E @;<' ' 3'&$%&' <' E1?' G3':' <' EJB%F:' <1 G'G137 �;<'? '?

G'&@1? 1E I;:@'I@; I;E ' E'??' ?>; I;:?@&%Ndas em material não corrosivo, 

'&&1<;:<'<;? 1 G;3F<;? G'&' 1PF@'& '<1&Å:IF' <' E'??'o 9;&E':<; <1GH?F@;? <1

?%p1F&'7 �? P13;IF<'<1? <1 93%q; <' E'??' ?>; I'3I%3'<'? G'&' :>; G1&EF@F& '

?1<FE1:@'=>; <' E1?E' 1E :1:c%E G;:@;o (PANUCARMI, 2007). Compartimento 

onde no seu interior existem cilindros rotativos perfurados para uniformizar o papel e 

tem a função de distribuir a sua suspensão de fibra sobre a tela formadora. A figura 

3 mostra a caixa de entrada. 

 

Figura 3 - Caixa de entrada 
Fonte: IPPEL, 2010. 
  

Conforme Piotto (2003), mesa plana é onde praticamente se dá a formação 

da folha, que é constituída de uma mesa propriamente dita, com suporte e colunas 

de aço, sobre o qual corre a tela formadora, apoiada sobre os elementos 

desaguadores, rolo de cabeceira, rolo de sucção e rolos guias. A tela é formada de 

plástico ou metal, tem a malha bastante fechada (80 mesh para papeis grossos e 
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)(( G'&' G'G1F? 9F:;?� ?%' 9%:=>; M ?'I%<F& ' @13' 1 ; G'G13 G'&' ?%' T;' 9;&E'=>;7

Ao caírem sobre a tela, as fibras ficam retidas na superfície e a água passa através 

da mesma, escoando em calhas apropriadas. Esta água, rica em partículas de fibras 

e cargas, é circulada para diluir a massa que alimenta a máquina que além do 

movimento longitudinal possui o movimento transversal. A figura 4 mostra a mesa 

plana.  

  

Figura 4 - Mesa plana 
Fonte: HERGEN, 2009. 
 
 

O papel sai da mesa plana para a prensa que é formada por 2 ou 3 rolos 

cilíndricos (depende da máquina), a finalidade é retirar o excesso de água que 

chega à prensa, cerca de 80 a 85 % da sua constituição. Ao sair das prensas para a 

fase seguinte do processo (secagem), a folha de papel ainda contém 50 a 60 % de 

água, (PIOTTO, 2003). O sistema de prensagem é conhecido como parte úmida A 

figura 5 mostra as prensas de uma máquina de papel. 
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Figura 5 - Prensas 
Fonte: HERGEN, 2011. 
  

Para estabelecer o conteúdo final de umidade do papel, são removidas 
outras quantidades de água por meio de evaporação. A secção do secador 
é composta por uma série de cilindros aquecidos a vapor, nos quais a rede 
de papel passa. (SCA, 2011, Web).  
 

É o processo seguinte da prensa, a secagem é composta por inúmeros 

cilindros secadores de aço onde se realizam a secagem final por meio da pressão do 

vapor. (PIOTTO, 2003). A folha ao sair da secagem sua umidade varia de 3 a 8%. A 

figura 6 mostra o sistema de secagem. 

 

Figura 6 - Secagem 
Fonte: IPPEL, 2011. 

 

O trabalho da calandra corresponde à correção na estrutura do papel e à 

adição de um acabamento final ao papel. Para o papel revestido, a calandra procede 

a um polimento da superfície de revestimento para proporcionar uma suavidade e 

%E 'I'T'E1:@; T&F3c':@1 Æ 1?G1IF9FI'=>; 1qF$F<'7 (SCA, 2011). “Parte final da 
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EJB%F:' <1 G'Gel, onde este é enrolado. Os tipos mais antigos de máquinas, de 

Çb`Èb É_jZ\`dbd_m fib[ b _]hZjbd_`hb \^b[bdb d_ Êh`\ËÌZlÍ ÎÏÐÑÒYÐÓÔÕm Ö××Øm

Ù�Ú). A calandra acerta a espessura e a aspereza do papel e a enroladeira, enrola 

o papel na bobina. A figura 7 mostra a calandra e a enroladeira. 

 

Figura 7 - Calandra e enroladeira 
Fonte: HERGEN, 2009. 
 

2.1.3 Evaporação 

 

A função da evaporação é concentrar o licor negro oriundo do sistema de 

lavagem da polpa até uma concentração em que possa ser combustível para a 

caldeira de recuperação química. (LWART, 2007, Web). Segundo Carreiro (2009), o 

objetivo da evaporação é concentrar o licor negro originário da lavagem até um teor 

de sólidos totais que, quando injetado na fornalha da caldeira de recuperação, entre 

e continue em processo de combustão por força da matéria orgânica nele contida. 

 

O processo básico de operação de uma evaporação é a transferência de 
calor sensível para o licor negro circulante elevando sua temperatura até o 
ponto de ebulição nas condições de temperatura e pressão, seguido de 
transferência de calor latente do vapor para o licor até sua ebulição, assim 
passando da fase líquida para a fase vapor. (CARREIRO, 2009, p.41). 
 

“A transferência de calor para o licor é conseguida pela condensação de 

vapor em trocador de calor com casco (corpo) e superfície de um feixe tubular dentro 

do qual circula o licor” (CARREIRO, 2009, p.41). A figura 8 mostra o sistema de 

evaporação. 
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Figura 8 - Sistema de evaporação do licor negro 
Fonte: IPE, 2011. 
 

“Um evaporador consiste de um trocador de calor e um separador do vapor e 

para aquecer utilizando vapor d’ água”. (TROMBINI, 2008, p.12). Segundo Trombini 

(2008), a porcentagem de um licor para ser queimada na caldeira de recuperação é      

em torno de 65% de sólidos e é chamado de licor preto forte, normalmente o licor é 

coletado do sistema de lavagem da polpa com 13 a 17% de sólidos chamados de 

licor preto fraco. Neste sistema o licor é concentrado em torno de 50% de sólidos em 

evaporadores de múltiplos efeitos e então elevado para 65% de sólidos nos 

evaporadores de contato direto, no caso de plantas mais antigas, ou concentradores 

de contato indireto. 
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múltiplos efeitos. No primeiro efeito através do aquecimento, o segundo 
através de uma pressão menor e assim sucessivamente até que o ultimo 
efeito opere sob condições de vácuo, onde são condensados e os 
incondensáveis extraídos pelo sistema de vácuo. (TROMBINI, 2008, p.16). 
 

A figura 9 mostra a evaporação de múltiplo-efeito. 

 

Figura 9 - Evaporação de múltiplo efeito 
Fonte: TROMBINI, 2008. 

 

Segundo Trombini (2008), como conseqüência, um sistema de seis efeitos, 

bem operado permite obter para cada tonelada de vapor alimentado, em torno de 

cinco toneladas de água evaporada. A relação entre água evaporada e vapor vivo 

(procedente de uma fonte externa) é chamada de Economia de vapor. 

 

 

                (1) 

 

2.1.4 Caldeira de Recuperação 

 

Segundo TuningBlog (2011), sua função consiste apenas em recuperar 

produtos químicos tendo em vista um mínimo de perda, porém visa-se também: 
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½ Produzir vapor para diversas operações, tais como cozimento e secagem, 

reduzindo os custos com energia elétrica; 

- Produzir um licor de cozimento com composição adequada a sua reutilização; 

- Eliminar parte dos efluentes com potencial poluidor;  

 

Figura 10 - Caldeira de recuperação química 
Fonte: CBCSA, 2011. 

 

Neste setor é feito a recuperação do licor (figura 10), que é usado no 

cozimento e na lavagem da polpa celulósica. 

  Segundo TuningBlog (2011), dosa-se cal devido à necessidade das reações 

abaixo: Todo licor preto proveniente da lavagem da polpa tem porcentagem em 

torno de 15% (os que não possuem, recebem certa quantidade de licor 45%) depois 

é bombeada para o sistema de evaporação com quatro efeitos (chamado de múltiplo 

efeito) o licor saíra com uma porcentagem em torno de 40 a 45 % depois segue para 

o ciclone que é um concentrado de contato direto com os gases da fornalha em 

torno de 62 % de sólidos. Do ciclone o licor é transferido para o tanque de mistura, 

onde receberá sulfato de sódio (para repor as perdas de produtos químicos). Depois 

dessa fase o licor é bombeado para o maçarico da lixívia, onde pulveriza a mistura 
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onde é desidratado. 

O calor de combustão será fornecido pela queima da parte orgânica do licor, 

isso com constante injeção de ar para manter uma atmosfera apropriada para a 

queima. Com a alta temperatura existente na fornalha, a parte inorgânica se fundirá 

e escorrerá através da camada inclinada da fornalha até a bica de fundição, indo cair 

no tanque dissolvedor, produto esse denominado de smelt. (TUNINGBLOG, 2011). 

Ou seja, fundido que se obtém com a queima de lixívia preta concentrada. No 

tanque dissolvedor será adicionado ao smelt, licor branco fraco (alcalina), tornando-

se o Licor verde. Após a obtenção do licor verde no tanque de dissolução, o mesmo 

é transferido para um tanque de estocagem, e deste é bombeado para o apagador, 

onde é feita a adição da cal. 

A temperatura do apagador é controlada em torno de 100ºC (temperatura 

onde o licor verde reage melhor com a cal). A dosagem no apagador é regulada de 

acordo com a eficiência, que no nosso caso deve ficar em torno de 75%. Se a 

eficiência for baixa, aumenta-se a dosagem da cal e vice e versa. O álcali total do 

licor verde fornecido pela caldeira de recuperação é em torno de 140 g/l. O licor e a 

lama obtidos no apagador são transferidos para o reator, onde sua temperatura é 

mantida em torno de 80 ºC por 90 minutos que é o tempo necessário para ocorrer à 

reação. Do reator, a mistura de licor e lama vai para o clarificador, onde a lama 

decanta e separa-se do licor branco forte. (TUNINGBLOG, 2011). Em seguida, 

dessa fase o licor branco forte e a lama é transferida para o lavador de lama, onde 

consiste em misturar esses produtos, com água, logo depois deste tanque, a lama 

segue para o clarificador de licor branco forte. 

O licor branco fraco transborda para o tanque de estocagem, sendo utilizado 

na diluição do smelt e preparação de soda para reposição e a lama segue para o 

tanque de estocagem de lama. A lama depois é enviada para o filtro onde será 

engrossado para retirar o excesso de água que retornará para o processo é a lama 

de cal será armazenada em local apropriada. (TUNINGBLOG, 2011). 

 

Quando há parada na recuperação ou mesmo em operação normal, existe a 
necessidade de repor a soda que foi consumida ou perdida no cozimento ou 
lavagem da polpa. Essa preparação é feita com soda caustica líquida e licor 
branco fraco com adição de enxofre, aquece-se e depois se agita por 20 
minutos e a carga está pronta para o processo novamente. (TUNINGBLOG, 
2011, Web). 
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�;:9;&E1 TuningBlog (2011), durante o processo de iniciação (acendimento) 

da Caldeira, utiliza-se um óleo, este chamado de BPF (baixo ponto de fluidez). Este 

óleo também é utilizado durante a queima de lixívia, de acordo com o tamanho dos 

bicos utilizados, como auxiliar na queima.  

 

2.1.5 Estação de Tratamento de Efluentes 

 

Estação de tratamento de esgoto é a unidade operacional do sistema de 
esgotamento sanitário que através de processos físicos, químicos ou 
biológicos removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao 
ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões 
exigidos pela legislação ambiental, (CASAN, 2011, Web) 

 

Segundo Carvalho (2011), a Estação de Tratamento de Efluente (ETE) 

compreende basicamente as seguintes etapas: pré-tratamento, tratamento primário, 

tratamento secundário, tratamento do lodo e tratamento terciário. 

Tratamento preliminar constitui apenas processos físicos, onde se removem 

os materiais em suspensão utilizando grelhas e crivos grossos, separando a água 

residual da areia. 

No gradeamento é feito a remoção de sólidos bastante grosseiros, com 

diâmetro superior a 10 m, como materiais plásticos e de papelões constituintes de 

embalagens, pedaços de madeira e metal. Os dispositivos de remoção de sólidos 

grosseiros (grades) são constituídos de barras de ferro ou aço paralelas, 

posicionadas transversalmente no canal de chegada dos efluentes na estação de 

tratamento, perpendiculares ou inclinadas, dependendo do dispositivo de remoção 

do material retido. (CARMMAROTA, 2011). As grades devem permitir o escoamento 

dos efluentes sem produzir grandes perdas de carga. 

Segundo Campos (2001). Desarenação é a etapa na qual ocorre a remoção 

da areia por sedimentação aonde os grãos de areias vãos para o fundo do tanque e 

as matérias orgânicas seguirão para as unidades seguintes, sua função é remover a 

areia para: evitar abrasão nos equipamentos e tubulações; eliminar ou reduzir a 

possibilidade de obstrução em tubulações, tanques, orifícios, sifões, e facilitar o 

transporte do líquido, principalmente à transferência de lodo, em suas diversas 

fases.  



+, 

 

 

� @&'@'E1:@; G&FEJ&F; PF?'o G;& E1F; <1 E1I':F?E;? 1?@&F@'E1:@1 9N?FI;?o '

remoção de sólidos sedimentáveis e, em decorrência, parte da matéria orgânica. 

A finalidade da peneira rotativa é separar os sólidos com granulometria 

superior à dimensão dos furos da tela. O fluxo atravessa o cilindro de gradeamento 

em movimento, de dentro para fora. (CARVALHO, 2011).  Os sólidos são retidos em 

função da perda de carga na tela. 

No tratamento secundário, predominam os mecanismos biológicos, e o 

objetivo é principalmente a remoção de matéria orgânica e eventualmente nutriente 

(nitrogênio e fósforo). 

No tanque aeração são removidas as matérias orgânicas e ocorrem reações 

bioquímicas realizadas por microrganismos aeróbios (bactérias, protozoários, 

fungos).  

A base de todo o processo biológico é o contato efetivo entre esses 
organismos e o material orgânico contido nos efluentes, de tal forma que 
esse possa ser utilizado como alimento pelos microrganismos (esses 
organismos convertem a matéria orgânica em gás carbônico, água e 
material celular para o crescimento e reprodução dos microorganismos), 
(CARVALHO, 2011, p.2). 
 

Decantação Secundária e Retorno do Lodo são as etapas onde ocorre a 

clarificação do efluente e o retorno do lodo. Os decantadores são os responsáveis 

pela separação dos sólidos em suspensão presentes no tanque de aeração, 

permitindo a saída de um efluente clarificado, e pela sedimentação dos sólidos em 

suspensão no fundo do decantador, permitindo o retorno do lodo em concentração 

mais elevada. O efluente do tanque de aeração vai para a decantação, onde o Iodo 

ativado é separado e retorna para o tanque de aeração, é o efluente líquido oriundo 

do decantador secundário pode ser descartado diretamente para um corpo receptor, 

(CARVALHO, 2011). 

Tratamento do Lodo. Segundo Copasa (2011), todos os sistemas de 

tratamento de esgotos geram subprodutos: escuma material gradeado, areia, lodo 

primário e lodo secundário. O material gradeado, a escuma e a areia devem seguir 

para disposição final em aterro sanitário. No entanto o lodo primário e secundário 

necessita de tratamento antes da disposição final.  

Conforme Copasa (2011). O tratamento do lodo tem basicamente dois 

objetivos: a redução de volume e a redução de teor de matéria orgânica. Para 
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seguintes etapas: 

- Adensamento (adensadores por gravidade, flotadores por ar dissolvido, 

centrífugas e prensas desaguadoras); 

- Estabilização (digestão anaeróbio-aeróbia, tratamento químico por 

alcalinização, secagem térmica por peletização); 

- Desidratação (leitos de secagem, centrífugas, prensas desaguadoras e filtro 

prensa). 

No tratamento terciário o objetivo é a remoção de poluentes, ou ainda 

remoção complementar de poluentes não suficientemente removidos no tratamento 

secundário. A remoção de nutrientes e de organismos patogênicos é considerada 

parte do tratamento secundário ou do tratamento terciário, dependendo do processo 

adotado. (COPASA, 2011).  

2.1.6 Automação de Sistema  

 

Automação é um sistema de equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos que 

controlam seu próprio funcionamento, quase sem a intervenção do homem. 

Automação é diferente de mecanização. A mecanização consiste simplesmente no 

uso de máquinas para realizar um trabalho, substituindo assim o esforço físico do 

homem. Já a automação possibilita fazer um trabalho por meio de máquinas 

controladas automaticamente, capazes de se regularem sozinhas. (SENAI, 2004). 

 

Os vocábulos Automação e automatismo, comumente utilizados na 
indústria, porém ainda desconhecidos de um grande número de 
profissionais que utilizam. Assim, os automatismos são os meios, os 
instrumentos, máquinas, processos de trabalho, ferramentas ou 
recursos capazes de potencializar, reduzir, ou até mesmo eliminar a 
ação humana dentro de um determinado processo produtivo, 
objetivando com isso, é claro, uma otimização e conseqüentes 
melhoria de produtividade. O vocábulo automação significa a 
dinâmica organizada do automatismo, ou seja, suas associações de 
uma forma otimizada e direcionada á consecução dos objetivos do 
progresso humano. (FIALHO, 2003, p.17) 

   

Conforme Senai (2004), as primeiras invenções humanas na área da 

automação ao longo da história fora a roda, o moinho movido a vento ou força 

animal e as rodas d’ água, porém, mesmo com todas essas invenções a automação 

só ganhou destaque na sociedade a partir da segunda metade do século XVIII na 
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Entretanto, bem antes disso foram inventados dispositivos simples e semi-

automáticos. Essa evolução surgiu devido à necessidade do aumento da produção, 

dessa necessidade surgiram máquinas modernas rápidas e precisas movidas a 

fontes de energia alternativas, como vapor, carvão e energia hidráulica e muscular. 

“Por volta de 1788, James Watt desenvolveu um mecanismo de regulagem do 

fluxo de vapor em máquinas. Isto pode ser considerado um dos primeiros sistemas 

de controle com realimentação.” (SENAI, 2004, p.14).  

A figura 11 mostra a regulagem de vapor em máquinas. 

 

Figura 11- Regulagem de vapor em máquinas 
Fonte: SENAI, 2004. 

 

A partir de 1870, também a energia elétrica passou a ser utilizada e a 
estimular indústrias como a do aço, a química e a de máquinas-ferramenta. 
O setor de transportes progrediu bastante graças à expansão das estradas 
de ferro e à indústria naval. No século XX, a tecnologia da automação 
passou a contar com computadores, servomecanismos e controladores 
programáveis. (SENAI, 2004, p.15). 
 

Na automação contemporânea os computadores estão presentes em todas as 

áreas do conhecimento e atividade humana, por exemplo, retirar um extrato bancário 

ou utilizar o cartão de credito. A necessidade de facilitar e automatizar cálculos fez 

surgir várias invenções como o Ábaco entre 2000 e 3000 A.C pelos babilônicos, a 

régua de cálculo, a álgebra booleana (inventada por George Boole), os cartões 

perfurados (Herman Hollrith). O primeiro computador foi desenvolvido em 1946, 

porém era muito grande ocupava área de 180 m². A segunda geração de 

computadores é marcada por transistores (1952). Eram menores e não precisavam 

aquecer para funcionar. Depois surgiram os circuitos integrados (CI) onde foi 

possível colocar milhares de transistores numa placa de silício de 1 cm², esse foi o 

marco da terceira geração de computadores, (SENAI, 2004). 
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onde é capaz de realizar 50 milhões de cálculos ao mesmo tempo e constituíram a 

quarta geração de computadores. Em 1954 substituíram a mão - de –obra por robôs 

(do Tcheco Robota que significa escravo, trabalho forçado) onde mais tarde fundou 

a fábrica de robôs Unimation. Logo depois General Motors (GM) instalou robôs em 

sua linha de produção para soldagem de carrocerias, (SENAI, 2004). 

Segundo Senai (2004), a década de 1960 foi o período mais crítico das 

pesquisas na área de computação gráfica interativa. Na época, o grande passo da 

pesquisa foi o desenvolvimento do sistema sketchpad, que tornou possível criar 

desenhos e alterações de objetos de maneira interativa, num tubo de raios 

catódicos. No início dos anos 60, o termo CAD (do inglês Computer Aided Design ou 

“Projeto Auxiliado por Computador”) começou a ser utilizado para indicar os 

sistemas gráficos orientados para projetos. 

Conforme Senai (2004), nos anos 70, as pesquisas desenvolvidas na década 

anterior começaram a dar frutos. Setores governamentais e industriais passaram a 

reconhecer a importância da computação gráfica como forma de aumentar a 

produtividadeNa década de 1980, as pesquisas visaram à integração e/ou 

automatização dos diversos elementos de projeto e manufatura com o objetivo de 

criar a fábrica do futuro. O foco das pesquisas foi expandir os sistemas CAD/CAM 

(Projeto e Manufatura Auxiliados por Computador). Desenvolveu-se também o 

modelamento geométrico tridimensional com mais aplicações de engenharia (CAE – 

Engenharia Auxiliada por Computador). 

 

2.1.7 Introdução á Instrumentação 

 

Instrumentação Industrial é a aplicação de Instrumentos especiais com 

funções específicas no controle automático de processos industriais. 

Conforme CFETMG (2009), para cada variável de um processo industrial, se 

pode utilizar um ou mais Instrumentos para executar funções como: 

- Transmissor: Instrumento que determina o valor de uma variável no processo 

através de um elemento primário, tendo o mesmo sinal de saída (pneumático 

ou eletrônico) cujo valor varia apenas em função da variável do processo. 
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½ Registrador: Instrumento que registra a traço contínuo ou pontos em um 

gráfico.  

- Indicador: Instrumento que dispõe de um ponteiro e de uma escala graduada 

na qual se pode ler o valor da variável. Existem, também, os indicadores 

digitais que mostram a variável em forma numérica com dígitos ou barras 

gráficas. 

- Controlador: Instrumento que compara a variável controlada com um valor 

desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada 

em um valor específico ou entre valores determinados. A variável pode ser 

medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através do sinal de um 

transmissor ou transdutor. 

- Analisador: Equipamento relativamente sofisticado, de operação automática e 

independente, que tem a finalidade de medir uma ou mais características de 

uma amostra do processo que por ele flui continuamente. 

 

A Instrumentação Industrial é a principal aplicação dos conceitos de 
regulação automática nos processos industriais. Através dos instrumentos e 
dispositivos automáticos podemos controlar as diversas variáveis físicas e 
químicas existentes nos processos industriais. (CFETMG, 2009, p.8). 
 

2.1.8 Controle e Automação Industrial 

 

As funções básicas do controle são a medição (que transforma o valor lido em 

sinal padrão e envia para o controlador), a comparação (que recebe o sinal, 

compara-o com o valor desejado set-point) e a correção (o controlador emite um 

sinal de correção para o elemento final de controle). 

 

2.1.8.1 Atrasos no Processo 

 

Todo processo possui características que determinam atraso na 
transferência de energia e /ou massa, o que, conseqüentemente, dificulta a 
ação de controle, visto que elas são inerentes aos processos. Quando vai 
se definir o sistema mais adequado de controle, devem-se levar em 
consideração essas características e suas intensidades. (COELHO, 2010, 
p.7). 
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- Tempo Morto: É o tempo verificado entre a ocorrência de uma alteração no 

processo e a sua percepção pelo elemento sensor (transmissor). 

- Capacitância: É a capacidade que partes do processo têm de armazenar 

energia ou material. 

- Resistência: São as partes do processo que resistem a uma transferência de 

energia ou material, entre capacitâncias. 

 

2.1.8.2 Atrasos na Malha de Controle 

 

São os atrasos inerentes à associação de instrumentos, como por exemplo, 

atrasos na medição, na transmissão, dos controladores e do elemento final de 

controle. (SMAR, 2010). Os processos têm a característica de atrasar as mudanças 

nos valores das variáveis do processo. Estas características dos processos 

aumentam demais as dificuldades do controle 

· Processo Monocapacitivo (Processo de 1ª Ordem) 

“São processos que apresentam apenas um par de resistências capacitâncias 

(RC). Na prática este tipo de processo é o mais difícil de encontrar nas indústrias a 

não ser em kits de simulação de processo e plantas pilotos”. (SMAR, 2010, p.10). 

O trocador de calor da figura 12 é um processo de capacitância simples, já 

que a capacitância calorífica C1 das serpentinas, paredes do tanque e bulbo do 

termômetro são praticamente tão grande que podem englobar todos os outros. 

(SMAR, 2010) 

A figura 13 mostra as curvas de reação em condições de não controle que 

seguem a uma mudança brusca na carga de alimentação. Supõe-se nestas 

ilustrações uma boa homogeneização da mistura da água.   
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Figura 12 - Trocador de calor 
Fonte: SMAR, 2010. 

 

 

Figura 13 - Curvas de reação de um processo monocapacitivo 
Fonte: TEIXEIRA, 2006. 

 

Cada curva indica como a temperatura começa a aumentar exatamente ao 
mesmo tempo em que a carga é mudada, e como a temperatura aumenta 
cada vez mais devagar até chegar ao novo valor de estado estável. Nota-se 
que a resposta completa da temperatura é mais atrasada no tempo quando 
a capacitância de armazenamento de cada processo é aumentada. Este é 
um excelente exemplo que mostra como a capacitância calorífica da água e 
a resistência ao fluxo do calor atrasam o aumento da temperatura. Este 
retardo é o atraso de capacitância. (TEIXEIRA, 2006, p.15). 
 

Segundo Teixeira (2006), os processos monocapacitivos são mais fáceis de 

controlar pelas seguintes razões: 

- Eles começam a reagir imediatamente com a mudança de carga. Os desvios 

podem assim ser conhecidos e corrigidos sem atraso. 

- As correções são imediatamente efetivadas. 
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Ü Processo Bicapacitivo (Processo da 2ª Ordem) 

“São processos que apresentam dois ou mais pares RC. Na prática este é o 

tipo de processo mais comum na indústria”. (SMAR, 2010, p.11). 

O trocador de calor mostrado na figura 12, supondo que as serpentinas de 

aquecimento do trocador em questão são suficientemente grandes para ter uma 

capacitância calorífica C1, é significante quando comparada com a capacitância C2 

da água no tanque. Neste caso, o processo pode ser considerado processo de 2 

capacitâncias. Assim, a resistência R1 entre as capacitâncias C1 e C2 é a 

resistência à transferência de calor oferecida pelas paredes das serpentinas e as 

películas isolantes de água nas suas faces internam e externa (das serpentinas). 

(SMAR, 2010) 

A figura 14 fornece as curvas de reação em condições de não controle para 

este processo de 2 capacitâncias seguindo a uma mudança brusca de carga de 

alimentação causada pelo aumento na abertura da válvula de vapor no tempo zero.  

 

Figura 14 - Curvas de reação de um processo multicapacitivo 
Fonte: SMAR, 2010. 

 

A comparação entre o gráfico do processo monocapacitivo e multicapacitivo 
ilustra uma diferença significativa entre os processos de capacitância 
simples e de 2 capacitâncias. A temperatura em vez de mudar 
imediatamente começa a subir vagarosamente, a seguir mais rapidamente, 
a seguir mais devagar, finalmente reequilibrando gradativamente a um novo 
valor de estado estável. Esta curva de reação em forma de “S” é 
característica dos efeitos de mudanças de carga de alimentação em um 
processo de 2 ou mais pares de resistência capacitâncias relativamente 
iguais, ou seja, processo multicapacitivo (TEIXEIRA, 2006, p.16). 
 

 Segundo Teixeira (2006), a resistência R1 à transferência de energia entre a 

capacitância calorífica C1 da serpentina e a capacitância calorífica C2 da água 

causa este retardo, atraso de capacitância, na temperatura. A figura 14 mostra que 
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para atingir seu valor final. 

Conforme Teixeira (2006), os processos multicapacitivos são de controle mais 

difíceis pelas seguintes razões: 

- Eles não começam a reagir imediatamente quando a mudança de carga 

ocorre. Assim sendo, existirão desvios e a correção só será aplicada após um 

determinado tempo. 

- As correções não são imediatamente efetivadas. 

· Efeito do Tempo Morto em Processos Multicapacitivos 

“Se em nosso processo aumentarmos a distância do nosso sensor em relação 

à saída do trocador será necessário mais tempo para levar a mudança de 

temperatura até o nosso controlador, isto é, aumenta o tempo morto”. (TEIXEIRA, 

2006, p.17).  

A figura 15 mostra o efeito do tempo morto em processo multicapacitivo. 

Figura 15 - Efeito do tempo morto em um processo multicapacitivo 
Fonte: TEIXEIRA, 2006. 

 

2.1.8.3 Ações de um Controlador 

 

“A ação do controlador é a busca da qualidade, eficiência e precisão nos 

processos industriais, exige sistemas de controle em malha fechada sem a presença 

do operador humano, os quais são chamados de controladores automáticos”. (HEY, 

1997, p.1).  
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�=>; <ireta acontece quando o set-point é constante, se a variável controlada 

tende a subir o sinal de entrada da caixa “modo de controle” tenderá também a subir, 

e a correção também. 

Segundo Gonçalves (2003), um controlador é dito de ação direta (AD) quando 

um aumento de sinal da variável medida (variável controlada) provoca um aumento 

do seu sinal. A figura 16 mostra o controlador de ação direta. 

 

 

Figura 16 - Controlador de ação direta 
Fonte: GONÇALVES, 2003 
 

        (2) 

 

Quando VC = SP, o erro é zero (situação de regime ideal) 

 

Segundo Gonçalves (2003), ação Inversa acontece quando o aumento de 

sinal de variável medida que provoca uma diminuição do seu sinal de saída. 

Supondo set-point constante, se a variável controlada tende a subir de entrada da 

caixa “modo de controle” tenderá a descer, e a correção também. A figura 17 mostra 

o controlador de ação inversa. 
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Figura 17 - Controlador de ação inversa 
Fonte: GONÇALVES, 2003. 

  

       (3) 

 

Quando VC = SP, o erro é zero (situação de regime ideal) 

 

2.1.8.4 Ações de uma Válvula de Controle 

 

Segundo Lima Jr (2009), O elemento final de controle mais utilizado é a 

válvula de controle. Basicamente, a válvula é capaz de variar a restrição ao 

escoamento de um fluido em resposta a um comando recebido na forma de um sinal 

padrão. 

Um dos aspectos importantes na especificação de uma válvula de controle é 
a sua posição de falha, ou seja, sua posição na ausência do sinal de 
controle externo. Esta especificação é geralmente ditada pela segurança do 
processo. Em algumas aplicações, como no suprimento de vapor para um 
aquecedor, é desejável que a válvula feche na falta de um sinal de 
comando: esta válvula é chamada de falha - fecha, ou ar – para - abrir. Em 
outras situações, a segurança do processo exige a abertura da válvula em 
caso de falha do sistema: falha - abre, ou ar – para – fechar (LIMA JR, 2009, 
p.3). 
 

 A figura 18 mostra o efeito das ações e uma válvula de controle.  

 



,- 

 

 

Figura 18 - Ações de uma válvula de controle 
Fonte: GONÇALVES, 2003. 

 

2.1.8.5 Modos de Controle 

 

Conforme Gonçalves (2003), controle é a maneira pela qual um controlador 

faz a correção em resposta a um desvio da variável controlada. 

Segundo Gonçalves (2003), os modos de controle são quatro: 

- Duas posições (On-Off); 

- Proporcional; 

- Integral (reset); 

- Derivativo (rate ou pre-act); 

Gonçalves (2003), diz que industrialmente os controladores convencionais (na 

instrumentação 4..20mA) são construídos com os seguintes modos: 

- Duas posições (On-Off); 

- Proporcional (P); 

- Proporcional + Integral (P + I); 

- Proporcional + Derivativo (P + D); 

- Proporcional + Integral + Derivativo (P + I + D); 

 

2.1.8.5.1 Controle On-Off  

 

Segundo New Facilit Express (2011), também chamado On-Off. Quando o 

controlador compara o sinal de entrada, que indica o valor atual da grandeza 

“variável de processo” (PV), com o valor determinado como ponto de controle, 
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I;nhecido como set-point (SP), se o valor atual supera o set-point, desliga o atuador, 

se o set-point supera o valor atual, liga o atuador, considerando, por exemplo, um 

controle de aquecimento.  

Ex.: Nos fornos elétricos, a resistência é controlada por um termostato, que é 

um controlador liga-desliga com par bimetálico (um dos metais se dilata mais que o 

outro, causando uma pequena torção numa lâmina, que abre o contato elétrico), ou 

com bulbo de gás. Ao se desligar, a influência da temperatura ambiente faz com que 

haja uma tendência de baixar a temperatura do processo, fechando o contato e 

ligando o atuador novamente, e assim sucessivamente.  

 

As vantagens deste controlador são a simplicidade e o baixo custo, a 
desvantagem é a oscilação da saída em torno do set-point do controlador, a 
chamada histerese, não garantindo precisão, apenas uma proximidade do 
valor do processo ao valor programado, o que pode causar desgaste do 
atuador, devido aos acionamentos freqüentes. (NEW FACILIT EXPRESS, 
2011, p.3).  
 

A figura 19 mostra o comportamento do controle On-Off: 

 

Figura 19 - O aspecto gráfico do comportamento 
Fonte: NEW FACILITY EXPRESS, 2011. 

 

2.1.8.5.2 Controle Proporcional – P   

 

No controle Proporcional, o valor da variável manipulada (MV), é proporcional 

ao valor do desvio (SP - PV, para ação reversa de controle), ou seja, para desvio 

zero (SP = PV), MV = 0; à medida que o desvio cresce MV aumenta até o máximo 
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(Pb). Com Pb alta, a saída MV só irá assumir um valor alto para corrigir o processo 

se o desvio for alto. Com Pb baixa, a saída MV assume valores altos de correção 

para o processo mesmo para pequenos desvios. (OLIVEIRA, 2006). Em resumo, 

quanto menor o valor de Pb, mais forte é a ação proporcional de controle.  

Na figura 20 mostra-se o efeito da variação de Pb no controle de um 

processo. 

 

Figura 20 - Efeito da redução de PB no comportamento de P 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

 

Veja, com a banda proporcional grande (figura 20-A), o processo estabiliza, 

porém muito abaixo do set-point. Com a diminuição da banda proporcional (figura 

20-B), a estabilização ocorre mais próxima do set-point, mas uma redução excessiva 

da banda proporcional (figura 20-C) pode levar o processo à instabilidade. 

(OLIVEIRA, 2006). O ajuste da banda proporcional faz parte do processo chamado 

de sintonia do controle. 

Quando a condição desejada (PV = SP) é atingida, o termo proporcional 

resulta em MV = 0, ou seja, nenhuma energia é entregue ao processo, o que faz 

com que volte a surgir desvio. Por causa disto, um controle proporcional puro nunca 

consegue estabilizar com PV = SP. Muitos controladores que operam apenas no 

modo proporcional adicionam um valor constante à saída de MV para garantir que 

na condição PV = SP alguma energia seja entregue ao sistema, tipicamente 5%. 

Este valor constante é denominado bias de polarização, e quando ajustável permite 

que se obtenha uma estabilização de PV mais próxima a SP, (COSTA, 2005). 
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*71.8.5.3 Incluindo o Controle Integral – PI  

 

O controle integral não é, isoladamente, uma técnica de controle, pois não 
pode ser empregado separado de uma ação proporcional. A ação integral 
consiste em uma resposta na saída do controlador (MV) que é proporcional 
à amplitude e duração do desvio. A ação integral tem o efeito de eliminar o 
desvio característico de um controle puramente proporcional. (OLIVEIRA, 
2006, p.26). 
 

Para compreender melhor, imagine um processo estabilizado com controle P, 

conforme apresentado na figura 21-A. 

 

Figura 21 - Efeito da inclusão do controle Integral – PI 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

 

Veja que (figura 21-A) PV e MV atingem uma condição de equilíbrio em que a 

quantidade de energia entregue ao sistema (MV), é a necessária para manter PV no 

valor em que ela está. O processo irá permanecer estável até que ocorra uma 

perturbação. (OLIVEIRA, 2006). Apesar de estável, o processo não atingiu o set-

point (SP), existindo o chamado erro em regime permanente.  

Segundo Oliveira (2006), quando é incluída a ação integral, observe a gradual 

elevação do valor de MV e a conseqüente eliminação do erro em regime 

permanente. Com a inclusão da ação integral, o valor de MV é alterado 

progressivamente no sentido de eliminar o erro de PV, até que PV e MV alcancem 

um novo equilíbrio, mas agora com PV = SP.  

 

A ação integral funciona da seguinte maneira: os intervalos regulares, a 
ação integral corrige o valor de MV, somando a esta o valor do desvio (SP – 
PV). Este intervalo de atuação se chama tempo integral, que pode também 
ser expresso por seu inverso, chamado taxa integral (Ir). O aumento da taxa 
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�ntegral aumenta a atuação do Integral no controle do processo. . 
(OLIVEIRA, 2006, p.27).   
 

 A ação integral tem como único objetivo eliminar o erro em regime 

permanente, e a adoção de um termo integral excessivamente atuante, pode levar o 

processo à instabilidade. A adoção de um integral pouco atuante retarda em 

demasia a estabilização PV = SP. (COSTA, 2005) 

 

2.1.8.5.4 Incluindo o Controle Derivativo – PD 

 

O derivativo não é, isoladamente, uma técnica de controle, pois não pode 
ser empregado separado de uma ação proporcional. A ação derivativa 
consiste em uma resposta na saída do controlador (MV) que é proporcional 
à velocidade de variação do desvio. A ação derivativa tem o efeito de 
reduzir a velocidade das variações de PV, evitando que se eleve ou reduza 
muito rapidamente. . (OLIVEIRA, 2006, p.29). 

 
Segundo Costa (2005), o derivativo só atua quando há variação no erro. Se o 

processo está estável, seu efeito é nulo. Durante perturbações ou na partida do 

processo, quando o erro está variando, o derivativo sempre atua no sentido de 

atenuar as variações, sendo, portanto sua principal função melhorar o desempenho 

do processo durante os transitórios.  

Na figura 22 mostram-se curvas que comparam respostas hipotéticas de um 

processo com controle P. 

 

 

Figura 22 - Comparação de um controle P com um controle PD 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
 

No controle P (figura 22-A), se a banda proporcional é pequena, é bem 

provável que ocorra “overshoot” (sobre-sinal), onde PV ultrapassa SP antes de 

estabilizar. Isto ocorre pelo longo tempo em que MV esteve no seu valor máximo e 
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G;& @1& ?%' &1<%=>; iniciada já muito próxima de SP, quando já é tarde para impedir 

o overshoot. Uma solução seria aumentar a banda proporcional, mas isto aumentaria 

o erro em regime permanente. Outra solução é incluir o controle derivativo (figura 22-

B), que reduz o valor de MV se PV está crescendo muito rápido. (OLIVEIRA, 2006). 

Ao antecipar a variação de PV, a ação derivativa reduz ou elimina o overshoot e as 

oscilações no período transitório do processo.  

Matematicamente, a contribuição do derivativo no controle é calculada da 

seguinte maneira: os intervalos regulares, o controlador calcula a variação do desvio 

do processo, somando à MV o valor desta variação. Se PV está aumentando, o 

desvio está reduzindo, resultando em uma variação negativa, que reduz o valor de 

MV e conseqüentemente retarda a elevação de PV. A intensidade da ação derivativa 

é ajustada variando-se o intervalo de cálculo da diferença, sendo este parâmetro 

chamado tempo derivativo (Td). O aumento do valor de Td aumenta a ação 

derivativa, reduzindo a velocidade de variação de PV. (COSTA, 2005). 

 

2.1.8.5.5 Controle PID  

 

Ao unir as 3 técnicas consegue-se unir o controle básico do proporcional com 

a eliminação do erro do integral e com a redução de oscilações do derivativo, mas se 

cria a dificuldade de ajustar a intensidade da cada um dos termos, processo 

chamado de sintonia do PID, (figura 23). 

Figura 23 - Diagrama de blocos de um sistema com PID 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

 

O regulador PID tem a propriedade de adaptar a própria função de 
transferência às características do sistema controlado de forma a obter uma 
regulagem estável e rápida. Esta adaptação é feita ajustando os 
coeficientes Kp, Ki e Kd de modo a misturar adequadamente o sinal de 
saída e obter uma característica P, PI, PD ou PID. (OLIVEIRA, 2006, p.30). 
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       (4) 

 

Se  Kd = 0  PI, se Ki = 0 PD, se Ki = Kd = 0  P 

Desenvolvendo a equação, tem-se 

 

    (5) 

 

Deve-se observar que quando o pólo está na origem o erro estático tende a 

zero. Quando os zeros são reais e distintos correspondem às constantes de tempo 

e ß 

 

  (6) 

 

Onde: 

 

          (7) 

 

e 

 

          (8) 

 

2.1.8.5.6 A Técnica de Controle PID 

 

 A técnica de controle PID consiste em calcular um valor de atuação sobre o 

processo a partir das informações do valor desejado e do valor atual da variável do 

processo. Este valor de atuação sobre o processo é transformado em um sinal 

adequado ao atuador utilizado (válvula, motor, relé, aquecedor), e deve garantir um 

controle estável e preciso, (COSTA, 2005).  
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intuitivas, (OGATA, 2000).   

- P - Correção proporcional ao erro: A correção a ser aplicada ao processo 

deve crescer na proporção que cresce o erro entre o valor real e o desejado. 

- I  - Correção proporcional ao produto erro x tempo: Erros pequenos, mas que 

existem há muito tempo requerem correção mais intensa. 

- D - Correção proporcional à taxa de variação do erro: Se o erro está variando 

muito rápido, esta taxa de variação deve ser reduzida para evitar oscilações. 

 

                      (9) 

 

Onde Kp, Ki e  Kd são respectivamente os ganhos das parcelas P, I e D, e 

definem a intensidade de cada ação.  

 

Segundo Costa (2005), equipamentos com PID de diferentes fabricantes programam 

esta equação de diferentes maneiras. É usual a adoção do conceito de “banda 

proporcional” em substituição a Kp, “tempo derivativo” em substituição a  Kd e “taxa 

integral” ou “reset” em substituição a Ki, ficando a equação da seguinte forma. 

 

                                                          

        (10) 

 

Onde Pb, Ir e Td estão relacionados respectivamente a Kp, Ki e Kd 
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656 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este projeto se trata da qualidade do tratamento de efluente, pois é de grande 

importância para a sociedade e meio ambiente, porque estes dejetos vão ser 

jogados nos rios. O projeto foi realizado e implementado na própria estação de 

tratamento de efluentes da Trombini® Embalagens S/A. As técnicas utilizadas foram 

basicamente coletar as amostras e analisar no instrumento adequado chamado 

analisador de condutividade. A empresa Trombini® Embalagens S/A está localizada 

em Fraiburgo no meio oeste catarinense 

� I;:@&;31 <1 condutividade tem o objetivo de limitar a entrada de licor negro 

:' 1?@'=>;. O projeto mostra que é possível evitar contaminação na estação com a 

FEG31E1:@'=>; <; controle on-off.  

 

2.2.1 A Idéia 

 

A princípio a idéia de fazer um controle de condutividade na entrada do ETE 

(Estação de Tratamento de Efluentes), surgiu quando houve o questionamento da 

supervisão do setor de utilidades sobre o que poderia ser feito a respeito das 

constantes contaminações da estação devido o derramamento de licor negro 

(originária do processo de deslignificação da madeira de pinus com soda cáustica e 

sulfeto de sódio), oriundo do arraste dos concentradores e do descarte da caldeira 

de recuperação, visto que com a entrada de licor negro na estação por apenas 

15min comprometia toda a estação por um dia, e com isso acarretando na 

contaminação do rio local (Passo Novo). 

Levando em conta custo e benefício, foi optado pelo controle on-off, pois além 

de barato e fácil aplicação, é um controle eficiente para aplicação (evitar a entrada 

de licor negro na estação).  
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          (Contínua) 
rstur 2 - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO – 

FISPQ 

Cy�áyxvâãy t
informações 
xyswt yx

vz{wtävtztes do 
uv~yw zt{wy

åæçèéêëìíîï Originária do processo de deslignificação da madeira de pinus 
com soda cáustica e sulfeto de sódio. 
ðñòó ôæõòíìñ ìñòæò ñæ ëñòó öóë÷øíìñï Licor Negro.  
åíëùëíòñï Lixívia residual do processo de fabricação de celulose kraft. 
ûóöíèéøñ ëñ üýóòíìîþ ÿçèéøîé åóøeíìó �ë� üÿå�ï 68514-06-7  
üñòCñèí��ñï L�ú���¦ �� °¦�¦�¦¢ ���§�«�±�����¢ �«�§¦��©�� ����� �������¢
Acido fórmico, Metanol Enxofre e Sódio.
üþîèèí�íìî��ñ �ñ Cøñ�æéñ ôæõòíìñï Base 

�ätz�v}v~râItx ät
átwv{y 

Póøíöñè òîíè íòCñøéîëtes: 
- ¶¦��§�¦  ��§§���©�¯ � �«ª���º»� ª��� �¦��¦§ ¾���£¦��§¦� ¾��£��¦�

��©�§¦�¢ ª������ �¦��¦§ �¦��� ª�§£¦������ ¦�� � ¨��¯ 
- µ���¦�� ��£ ±����� ª§���Ã�§± � ��¸«��� �� �¦§À��� � ª��� �§�¦§

��©�¦� ¦ �¦ ��¦�¯ 
- Não compatível com alumínio, zinco e lata. A reação ��£ �����

ª��� ª§���Ã�§ � ú±� � � �¦ �§ �� ¨��§�úp���¯ 
Póøíöñè �õèíìñè ó ôæõòíìñèï

- Reage com ácidos forte; 
E�óitos ambientais:

- Á	
�� ���� ���� � �
���� ���	
� ��� ��������� �� ��� �������� ��
espuma e elevação de carga orgânica e inorgânica da água. Torna-
�� ��£ª�§¦§�¦£���� �£ª§¸ª§�¦ ª¦§¦ ª��¦À� ��¦�� � §��§�¦º»�¯ 

- ´� �� � ��§¦ ¦ ��¦ ¾�¦ ��¦��¢ ��£ ��������¦�� �� ����§¦ �Ã¦º»�¯ 
- Fauna e Flora: Em contato com o produto podem sofrer danos. 

�tävärx ät
áwv�tvwyx
socorros 

üñëéîéñ ìñò î Cóþóï 
- Retirar as roupas e calçados contaminados.  
- Lave as partes contaminadas com grande quantidade de água. 
-  §�cure socorro médico imediatamente, mesmo em caso de 

����¦�� ��£ ª�¾���¦� ¾�¦����¦���¯ 
üñëéîéñ ìñò ñè ñþýñèï

- L¦©¦§ �£���¦�¦£���� �� � ¨�� ��£ ±ú�¦ �£ ¦À���·���¦¢ £¦�����o 
as pálpebras abertas para assegurar a lavagem de toda a 
��ª�§°����¯ 

- Encaminhar a pessoa para atendimento médico. 
!ëöóèé�ñï

- Não dê nada a pessoa inconsciente pela boca.  
- Não provoque vômito.  
- Lave a boca com água para beber.  
- Se ocorrer vômito espontâneo, £¦����¨¦ ¦ ©�¦ §��ª�§¦�¸§�¦

����À��§���¦¯  
- Dê grandes quantidades de água para beber. 
- Procure socorro médico imediatamente. 

ÿ�Aóè ôæó �óeóò èóø óeíéî�îèï
- N»� ����§¦ �Ã� ��£ ���¨�£ ª§����� ¾��£��� � §�£�©¦ �

¦������¦�� ª¦§¦ � ¨��ª��¦  £¦�� ª§¸«�£� ��£ ��À§�§ ¦ ª¦§�� ¦°��¦�¦¯ 
- ��§����§  ���� �� ���§� ª§����� ¦ °�£ �� ����§¦ �Ã¦§ ¦ ¦º»� �¦  �«�©�¦¯ 
- Aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica. 
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rstur T6 - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO 
QU"��C� – FISPQ 

�tävärx ät
~y�sr�t a
vz~�zävyx 

Móíñè �ó ó#éíë��ñ îCøñCøíî�ñèï  
-  §�duto não inflamável, exceto contato com material em 

��£À���»�¯ 
M÷éñ�ñè óèCóìíîíèï

- N�À ��¦ �� ±ú�¦¢ ��ª�£¦¢ µ$¬ � ª¸ ¾��£��� ª���§»� ��§ ��� �Ã¦���
em incêndios nos locais onde o produto esteja armazenado. 

�tävärx ät
controle para 

derramamento ou 
vr%r�tz�y

Pøóìîæ�Aóè Cóèèñîíèï 
- �¦Ã�§ ��� �� ª§���º»� §��ª�§¦�¸§�¦¢  �©¦� �£  Fµ¢ �¦ º¦��� ��

À�§§¦�¨¦ � ¸�� �� �� ��ú�§¦�º¦¯ 
Pøóìîæ�Aóè îñ òóíñ îòçíóëéóï

- Afaste se possível, o veículo para lugar sem trânsito.  
- Sinalize e isole a área. 
-  §�cure eliminar o vazamento e conter o produto com terra, areia, 

serragem de madeira, evitando que atinja cursos de água e 
À���§��¯ 

- Avise imediatamente a Trombini® &�����§�¦  ´'�¢  � ���¦ (���©�±§�¦¢
µ�§ª� �� )�£À��§��¢ *§ú»�� �� ¶��� �£À�����¢ ¿�°��¦ µ�©�  � �
 §¸-Químico/Abiquim. 

M÷éñ�ñè Cîøî þíòCó+îï
- Recuperação: ,�¦��� ª����©�  §���ª�§� � ª§����� ��§§¦£¦�� �

acondicione em tambores ou outros recipientes específicos 
¼��nforme item 07). 

- Neutralização: Após recolhimento do material, ��À§�§ �  ��¦  ��£
terra, areia seca ou serragem de madeira, ou a área deve ser 
 ¦©¦�¦ ��£ ±ú�¦ �£ ¦À���·���¦¯ 

- Disposição: Atender a legislação ambiental aplicável ao local.  
- $ £¦��§�¦  §��� ¨��� ��©� ��§ ��©��¦£���� �£À¦ ¦��¢ ������°��¦�� �

�§¦��ª�§�¦�� ���°�§£� ��§£¦�  �ú¦�� � �� À�¦ ª§±���¦¯ �ª¸�
acondicionamento o material deve ser enviado para o local de 
origem. 

�rz�xtvy t
armazenamento 

Mîëæèóíñï  
- ¿��¦§ �  ��¦  �� £¦������ �� ª§����� ��£ ���D���� �� �¨�©��§� ��

�£�§úp���¦ �  ¦©¦ � ¨��¯ 
- Utilizar equip¦£����� �� ª§���º»� ����©���¦  ¼� &. ª¦§¦ �©��¦§ �

����¦�� ��§��� ��£ � ª§�����¯ 
- $ ª§����� �»� ��©� ��§ £¦����¦�� ª�§ ª����¦� ¾�� �»�

receberam instruções quanto aos riscos e precauções no 
£¦������¯  

- �©��� �����ºÄ�� �� £¦������ ¾�� ª§�©�¾��£ ��§§¦£¦£����� de 
ª§�����¯ 

ÿøòî+óëîòóëéñï
- Os recipientes devem ser resistentes á corrosão.  
- Armazenar em lugar ventilado, fresco e isolado. 
- Sinalização de risco – Corrosivo 08. 
- Recomenda-se o uso de PVC, PEAD, PP, aço inox.  
- Produtos e materiais incompatíveis: alumínio, zinco. 
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rstur T6 - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO 

QUÍMICO – FISPQ 

Cyz�wyut ät
exposição e 
áwy�tâãy
individual 

EôæíCîòóëéñ �ó Cøñéó��ñ íë�íeí�æîþ îCøñCøíî�ñï 
-  §�teção respiratória: Usar mascara de proteção respiratória no 

£¦������ �� ª§�����¯  
- Proteção das mãos: luvas impermeáveis de borracha ou PVC. 
- Proteção dos olhos: Óculos de proteção contra respingos. 
-  §�teção da pele e do corpo: Avental em PVC ou borracha, roupa 

¦���-ácido (PVC ou outro material equivalente) e bota� �£ À�§§¦�¨¦
�� �£  Fµ¯ 

Pøóìîæ�Aóè óèCóìíîíèï
- Chuveiros de emergência e lava-� ¨�� ��©�§»� �«����§ ª§¸«�£�� ¦

ª����� �� �§¦À¦ ¨� ��£ � ª§�����¯ 
- ��¦ ��¦§ �  ��¦  �¦ ¦��©��¦�� ª§�©�¦£���� � �� §����� ��©� ©����¢

para somente então, definir as medidas mitigadoras obrigatórias. 

�wyáwvtärätx
físico/ q�|�v~rx 

- Estado físico: Líquido 
- Cor: Marrom escuro 
- Odor: Característico 
- pH: 12 – 14% 
- Ponto de ebulição: 112ºC 
- Ponto de fulgor: Não aplicável  
- Temperatura de auto-ignição: Não aplicável 
- Limite inferior de explosão: Informação não disponível 
- Limite superior de explosão: Informação não disponível 
- Densidade específica: 1.270 kg/m3 
- Pressão de vapor: Não aplicável 
- Solubilidade em água: Solúvel 

�x�rsvuvärät t
wtr�vvvärät

Eèéîçíþí�î�óï  
- Estável em condições normais de uso. 

ûóî�Aóè Cóøíöñèîèï
- ��ª���¦�� ����¦��� ª¦§¦ ª§������ �� ��£À���»�� ©¦ª�§�� �§§��¦����

e gases tóxicos, como produtos cáusticos e monóxidos e dióxidos 
�� �¦§À��� ª���£ ��§  �À�§¦��� �� °�ú�¯ 

- N»� � ��£ª¦��©�  ��£ � �£���� � 0����¯ � §�¦º»� ��£ ����� ª���
ú�§¦§ ú¦��� � �¦ �§¯ µ���¦�� ��£ ±����� ª��� ú�§¦§ ��¸«��� ��
�¦§À���¯ 

- ¶¦��§�¦  ��§§���©�¯ � �«ª���º»� ª��� �¦��¦§ ��©�§¦� ¾���£¦��§¦�
químicas, incluindo cegueira nos olhos através do contato. 

!z}yw�râItx

toxicológicas 

- Ingestão: Este tipo de exposição não é comum, mas se ocorrer 
causará irritação, corrosão no trato gastrointestinal, dor e vômitos. 

- Inalação: Tosse, sufocação e irritação. 
- Contato com a pele: É irritante e corrosivo. 
- Contato com os olhos: � ª§����� ª��� ����§��§ �� ������� ���

� ¨�� ª� � ����¦�� � �¦��¦§ ��©�§¦� ¾���£¦��§¦� ¾�� §��� �¦§»�
em dano aos olhos e até cegueira. 

�z}yw�râItx

t~yu1{v~rx

!òCîìéñ îòçíóëéîþï 
- Água: � �¦£���� ª� ����� ¦ ��§¦��� ¦� �¦§¦���§�����¦� °�����-

químicas da água. Avise imediatamente o órgão responsável pelo 
¦À¦�����£ento, caso o produto vazado atinja os cursos d’água.  

- Solo: N���§¦ �Ã� � §�£�©¦ ���� � £¦��§�¦  ¾�� ��©� ����¦�� ��£ �
produto para tratamento e disposição. 
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rstur T6 - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO 

QUÍMICO – FISPQ 

ConsidewrâItx
sobre tratamento 

e disposição 

- Produto: O produto deve ser tratado como base forte. Não permitir 
que soluções concentradas sejam lançadas para esgotos e/ou 
�
���� ���	
�c  

- Restos de produtos: (����� �� ª§����� ��©�£ ��§ �§¦�¦��� ��£�
À¦�� °�§�� � ��©e ser descartado conforme item 6 desta norma. 

- Embalagem usada: �£À¦ ¦ú��� ��£ §������� �� ª§������ ��©�£
ser lavadas com bastante água antes do descarte e a água de 
 ¦©¦ú�£ ��©� ��§ �������§¦�¦ ��£� §����� �� ª§�����¯ 

�z}yw�râItx
sobre transporte 

µ��°�§£� o Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, este 
produto apresenta a seguinte classificação:

- Número ONU: N/A 
- Nome apropriado para o embarque: L2,Â&¿$ �Lµ�L&N$

µ3Â´4&µ$¢ N¯�¯ ¼L&µ$(  (�4$. 
- Classe de risco: 8 – corrosivo 
- Número de risco: 80 

$ ª§����� � �������§¦�� ª�§�ú��� ���°�§£� §��� �º»� é¬® �� ²¬ ��
fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

�t{�ur�tz�râItx 

���¦ �&´ , °�� � ¦À�§¦�¦ ���°�§£� �� �§���§��� �¦ N)( ²é5¬¤ �¦
ABNT, do Manual para Atendimento de Emergências com Produtos 
Perigosos 3º edição 1999 � ABIQUIM, de Riscos da OSHA, NR – ²¤ ¼¶4�.¯ 

���wrx
vz}yw�râItx 

(���£���¦-se a leitura desta FISPQ antes do manuseio do 
produto. O treinamento sobre o produto é de suma importância para o 
manuseio seguro do mesmo. 

Esta Fich¦ �� ´�ú�§¦�º¦ � � §��� �¦�� �¦ ��£ª� ¦º»� �� ��©�§�¦�
fontes informativas e de forma resumida baseada em experiências e 
conhecimentos adquiridos, servindo, portanto para descrição do produto no 
que se refere aos requisitos de segurança. As indicações presentes se 
supõem serem corretas, não se pretende uma abrangência total e deverão 
ser usadas somente como guia de orientação no manuseio do Licor Preto. 
A Trombini® �£À¦ ¦ú��� ´'� �»� ª��� ú¦§¦���§ ¾�¦ ¾��§ �¦�� §��� �¦���
do manuseio ou contato com o produto de forma inadequada. 

������ TROMBINI, 2011. 
 

2.2.2 Lagoa de Emergência 

 

A finalidade da lagoa de emergência é armazenar o licor que iria para estação 

de tratamento de efluentes. Pois caso esse licor fosse para a estação iria contaminar 

completamente o processo de tratamento, a figura 24 mostra a lagoa de emergência 

vazia, e a figura 25 mostra a lagoa completamente cheia. É válido ressaltar que todo 

o licor da lagoa de emergência volta novamente para o processo de evaporação 

para que possa servir de combustível para a caldeira de recuperação, porém se a 

lagoa estiver cheia, e a indicação de condutividade estiver alta, a supervisão da 



-/ 

 

 

1EG&1?' <' ;&<1E G'&' parar toda a planta da Trombini®, pois é mais vantajoso 

parar a produção que levar multa por poluição do meio ambiente. 

 

Figura 24 - Lagoa de emergência vazia 
Fonte: TROMBINI, 2011. 

 

 

Figura 25 - Lagoa de emergência cheia de licor negro 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
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De acordo com o órgão CONAMA-357 (Art. 34) e o DECRETO 14.250 (Art. 

19) o nível tolerável de pH na saída do ETE é de 5 a 9% e 6 a 9% respectivamente, 

para que não haja dano ao Meio Ambiente. 

O controle era feito na entrada do tanque equalizador (tanque que recebe 

todos os efluentes da fábrica). O operador de área coletava amostras de hora em 

hora para análise no laboratório. Era analisado o percentual de pH (conforme mostra 

a figura 26), e caso tivesse o pH maior que 9% o operador fazia a virada no 

processo, abria a válvula manual (conforme mostra a figura 27), para a lagoa de 

emergência e fechava a válvula manual (conforme mostra a figura 28), que manda 

para o ETE. A finalidade da virada no processo era evitar a contaminação por 

completo da estação de tratamento de efluentes, caso continuasse entrando licor na 

estação.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Analisador de pH 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
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Figura 27 - Válvula manual para lagoa de emergência 
Fonte: TROMBINI, 2011. 

 

Figura 28 - Válvula manual para o ETE 
Fonte: TROMBINI, 2011. 

 

Porém como a coleta de amostra é feita de hora em hora, constantemente o 

operador quando fazia a leitura das análises constatava que a estação estava 

contaminada, quando isso ocorria era adicionado ácido no tanque equalizador 

(conforme mostra a figura 29), para que pudesse baixar o pH para que não 

comprometesse todo o processo do ETE, porém segundo os técnicos em química da 

empresa e a supervisão quando a estação é contaminado por mais de 15min, com a 

entrada de licor compromete todo o processo do ETE, e as conseqüências de um 

processo de efluentes não tratado são sérios danos ao meio ambiente.  
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Figura 29 - Tanque equalizador 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
 

2.2.4 O Controle 

 

A finalidade do controle é evitar que o licor negro contamine o ETE, como foi 

mostrado na FISPQ (tabela 2) o licor negro é um produto muito perigoso para o meio 

ambiente. 

Através de análises (tabela 3), foi descoberto que o licor que contamina a 

estação tem o pH entre 12 e 14%, e como os transmissores de pH trabalham até 

14% seria um risco muito grande controlar o pH no final da faixa do instrumento, 

sendo que o correto sempre é trabalhar na metade da faixa. 

Foi quando se teve a idéia de controlar a entrada de licor negro na estação 

através da condutividade, feito testes (tabela 3), no laboratório químico da empresa 

onde foi constatado que a estação começa a ter a ameaça de contaminação com a 

condutividade do licor negro acima de 2,0 mS/cm. 

Sabe-se que a estação contamina com apenas 15min (informação passada 

pelos técnicos em química e supervisão do setor de utilidades), de licor no tanque 

equalizador, foi estudado alguns tipos de controles, e decidido pelo controle On-Off, 

que além de simples e barato é um controle de simples aplicação e  ideal para este 

tipo de situação. 

O controle PD também serviria para controlar a entrada de licor (evitar 

contaminação) na estação, pois teria uma resposta tão rápida quanto o controle on-

off, mas pelo custo (adesão de um posicionador) foi decidido pelo controle on-off.  
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rstur R – Análise de pH e condutividade do licor negro 
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������ PRÓPRIA, 2011.  

 

2.2.5 Princípio de Funcionamento do Controle 

 

O controle é On-Off (conforme mostra a figura 30), o elemento primário de 

condutividade (célula ou sensor de condutividade) figura 31, está em contato com os 

rejeitos da saída da elevatória 04 (conforme mostra a figura 32),  que por sua vez 

envia um sinal de 4 a 20 mA para o transmissor e analisador de condutividade 

(conforme mostra a figura 35), que quando em situação normal, menor que 1,8 

mS/cm. Abre a válvula shut-off (conforme mostra a figura 33),  do ETE  e fecha a 

válvula shut-off (conforme mostra a figura 34),  da lagoa de emergência. Com a 

indicação menor que 1,8mS/cm o controle de licor negro na entrada do ETE é 

considerado excelente, visto que jamais irá contaminar a estação. Porém quando há 

um distúrbio no controle, ou seja, a célula constata que houve contaminação de licor 

negro na saída da elevatória 04, maior ou igual a 2,0 mS/cm o transmissor e 

analisador de condutividade recebe o sinal da célula de condutividade, compara com 

o valor de alarme programado no transmissor, fechando o relé interno, que fazendo 

com que feche a válvula shut-off  do ETE e abra a válvula shut-off  da lagoa de 

emergência, evitando a contaminação por completo da estação de tratamento de 

efluentes. Depois para que possa abrir novamente a válvula shut-off do ETE e o 

controle estabilizar a condutividade terá que baixar dos 1,8 mS/cm. 
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Figura 30 - Controle On-Off de condutividade 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
 

 

Figura 31 - Célula de condutividade 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
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Figura 32: Elevatória 04 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
 

 

Figura 33 - Válvula shut-off entrada do ETE 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
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Figura 34 - Válvula shut-off entrada do ETE 
Fonte: TROMBINI, 2011. 
 

2.2.5.1 Controle em Automático 

 

- O transmissor vai fechar o contato quando a condutividade estiver alta. 

(2.0 mS/cm). 

- Com a condutividade alta fecha a válvula que vai para o ETE e abre a 

válvula que vai para lagoa de emergência (maior ou igual a 2.0 mS/cm). 

- Com a condutividade normal abre a válvula que vai para o ETE e fecha a 

válvula que vai para lagoa de emergência (menor que 1.8 mS/cm). 

 

2.2.5.2 Controle em Manual 

 

- Fecha a válvula que vai para o ETE e abre a válvula que vai para lagoa de 

emergência. 

- Possibilidade de somente abrir e fechar a válvula que vai para lagoa de 

emergência. 
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*7*75.3 Sinalização do Controle 

 

- Lâmpada verde para indicar (acesa) que o sistema está em automático. 

- Lâmpada vermelha para indicar (acesa) que o sistema está em manual. 

- Lâmpada verde para indicar (acesa) que a válvula do ETE está aberta. 

- Lâmpada vermelha para indicar (acesa) que válvula do ETE está fechada. 

- Lâmpada verde para indicar (acesa) que a válvula da lagoa de emergência 

está aberta. 

- Lâmpada vermelha para indicar (acesa) que a válvula da lagoa de 

emergência está fechada 

 

2.2.6 Instalação do Transmissor de Condutividade na Saída da EEL 04 – ETE 

 

- Célula de Condutividade e Transmissor (figura 35) são Metler Toledo 

Modelo M300. 

- Faixa do Transmissor 0 A 3.0 mS/cm. 

- Alimentação do Transmissor 220 Vca. 

- Sinal de saída do Transmissor 4 a 20 mA. 
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Figura 35 - Transmissor de Condutividade 
Fonte: METTLER TOLEDO, 2011. 

 

 
Tabela 4 - Parâmetros para configuração do transmissor. 

 

TECLA SUVWXYZ ü[Mÿð\[ ü[MEð]^û![ 

Menu 
ÿ_æèéó
û`Cí�ñ

bdfgh ijkdl jmkjn 
ijmSOR TYPE Cond (2) jmkjn 
o rstuwss jmkjn 
x r iyz{ 

jmkjn
x|}|~�� ������� ��� 
x���u {�} r s�sss {iyz{ 

jmkjn �D���¦§ �ª¦£ �� �§¦À¦ ¨� x���u {|� r w�ss {iyz{ 
x i�� l��}� r ��� 

jmkjn �D���¦§ §� � ¦ ¦§£� ¦ �� il 1 Type = High 
ilu High = 2000.0 µS/cm jmkjn �D���¦§ �¦�«¦ �� ¦ ¦§£� 
il 1 Use Relay #2 jmkjn ¿���§£��¦§ � §� � 
i|�� z�|}��� ��� � j��� jmkjn µ��°�§£¦§ ¦� £��¦�º¦� 

üñë�íöæøîø
ÿ_æèéîø

ijk POINT jmkjn 
il 1 ON Measurement a 

jmkjn
il 1 Type = High 
ilu High = 2000.0 µS/cm jmkjn �D���¦§ �¦�«¦ �� ¦ ¦§£� 
il 1 Over Range = NO 

jmkjn
d�� n�~|� �� 
n� ��~|� r ssu ��z�}� 

jmkjn �D���¦§ ��°�§����¦  �� ¦ ¦§£� 
n� ���������� r us� 
n�~|� ��~� r �|�� 

jmkjn
n� i�|�� r f}������ 
i|�� g�|}��� ��� � j��� jmkER µ��°�§£¦§ £��¦�º¦� 

������ PRÓPRIA, 2011. 
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*7*77 Lista de Equipamentos Utilizados 

 

- Célula de condutividade Metler Toledo, instalado na linha de saída, na 

elevatória 04, caldeira de recuperação. 

- Transmissor indicador de condutividade Metler Toledo Modelo M300, 

instalado na elevatória 04, caldeira de recuperação 

- Válvula esfera 06’’ Valmicro atuador pneumática dupla ação, instalada na 

linha de entrada do ETE. 

- Válvula direcional 5/2 vias Parker, instalado na válvula do ETE para 

acionamento do atuador. 

- Sensor indutivo Sense NA, indica posição aberta da válvula do ETE, 

instalado no atuador da válvula. 

- Sensor indutivo Sense NA, indica posição fechada da válvula do ETE, 

instalado no atuador da válvula. 

- Válvula esfera 06’’ Valmicro atuador pneumática dupla ação, instalada na 

linha de entrada da lagoa de emergência.  

- Válvula direcional 5/2 vias Parker, instalado na válvula da lagoa de 

emergência para acionamento do atuador. 

- Sensor indutivo Sense NA, indica posição aberta da válvula da lagoa de 

emergência, instalada no atuador da válvula. 

- Sensor indutivo Sense NA, indica posição fechada da válvula da Lagoa de 

emergência, instalada no atuador da válvula. 

2.2.8 Custo Beneficio do Controle 

 

O controle On-Off além de muito simples tem um custo baixo em relação aos 

controles sofisticados, exemplo PID, porém para essa aplicação o controle é de 

grande valia, pois é necessário que o controle tenha uma resposta imediata quando 

a célula de condutividade estiver em contato com o licor negro.  

 

Agora veja na tabela 04 o custo para a realização do controle On-Off de 

condutividade. 
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rstur 5 – Custo do Controle 

Descriminação Q�rz�värät 
Uzvärät

R$ y�ru �� 

�&':?EF??;& F:<FI'<;& <1 I;:<%@FPF<'<1 
Metler Toledo Modelo M300  

() *72((o(( *72((o(( 

�M3%3' <1 I;:<%@FPF<'<1 Metler Toledo () -7*((o(( -7*((o(( 
��jÉfjb _iÊ_hb ×��� �bj[`\hZ bafbdZh
pneumática dupla ação 

(* .7+((o(( )*7.((o(( 

�J3P%3' <F&1IF;:'3 -�* PF'? Parker (* +-(o(( 2-(o(( 
�1:?;& F:<%@FP; Sense NA (, )/(o(( 2*(o(( 
LnEG'<' P1&<1�vermelho com bloco contato (. ,-o(( *2( 
�c've duas posição com retenção com 
bloco contato 

(* --o(( ))(o(( 

�;&:1 &13M Allen Bradley (- 2(o(( +-(o(( 
�F?p%:@;& Siemens 4A () +(o(( +(o(( 
�'T; 2x1 1,5mm²  )((m /o(( /((o(( 
#F; de comando 0,75mm² Azul/Preto *(m ,o(( /(o(( 
"'F:13 () +((o(( +((o(( 
�;&ne fusível ). ,o-( 2*o(( 
�;&:1 (/ +o(( *,o(( 
�;@'3 

 
*,7((.o(( 

 
������ PRÓPRIA, 2011. 
 

Percebe-se que o controle On-Off  de condutividade custou em torno de R$ 

24.000,00, esse valor monetário é insignificante, quando comparado os valores das 

multas que FATMA aplica a empresas que contamina o Meio Ambiente. Segundo a 

supervisão o valor da multa gira em torno de R$ 300.000,00 a R$ 500.000,00 

dependendo do grau de risco da contaminação. Com possibilidade de fechar a 

fábrica em caso de reincidência. 

 

2.2.9 Iniciando o Controle 

 

Depois de implementado o controle On-Off de condutividade na estação de 

tratamento de efluentes, chegou o dia da largada do mesmo. Foi realizado coletas 

de amostras de pH e condutividade e analisadas no laboratório químico da empresa, 

onde depois de anotado os resultados das amostras foi feito os gráficos e passado 

para a supervisão os resultados. 
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Gráfico 1 - Indicação de Condutividade (mS), Saída Elevatória 04 
Fonte: PRÓPRIA, 2011 

 

Gráfico 2 - Indicação de pH (%), Tanque Equalizador 
Fonte: PRÓPRIA, 2011 
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Gráfico 3 - Indicação de pH (%), DCP 
Fonte: PRÓPRIA, 2011 

 

Gráfico 4 - Indicação de pH (%), TAE 
Fonte: PRÓPRIA, 2011 
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Gráfico 5 - Indicação de pH (%), DCS 
Fonte: PRÓPRIA, 2011 

 

Percebe-se que no gráfico 1, mostra que a condutividade subiu e permaneceu 

alta das 15:45min. às 16:15min., porém o controle foi eficiente fechando a válvula da 

Estação e abrindo a válvula da lagoa de emergência. Nos gráficos 2, 3, 4 e 5 

comprova que não houve contaminação nas etapas do tratamento de efluentes da 

estação pois o pH na saída DCS esteve entre 6 a 8,2% e lembrando que de acordo 

com o órgão CONAMA-357 (Art. 34) e o DECRETO 14.250 (Art. 19) o nível tolerável 

de pH na saída do ETE é de 5 a 9% e 6 a 9% respectivamente, para que não haja 

dano ao meio ambiente. 

É valido ressaltar que não se pode levar como base a eficiência do controle 

com amostras e gráficos de apenas 5hs, e coletado as amostra em apenas um único 

turno, porém é fato que como não houve contaminação dentro desse período 

registrado nos gráficos, a supervisão da empresa teve como satisfatório o controle.  
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65R RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A implementação do controle on-off de condutividade na estação de 

tratamento de efluentes, vem gerando vários resultados, pois desde quando foi 

largado o controle, não houve mais contaminação do ETE. Conseqüentemente a 

empresa não levou mais multas por estar contaminando o rio local com o despejo de 

licor negro. 

Outro resultado significativo, é que o operador da estação não está mais 

preocupado em retirar amostras do tanque equalizador, pois antigamente o mesmo 

ficava 100% concentrado nas análises de pH, e acabava esquecendo-se dos outros 

serviços na estação. 

Antes do controle outro fato curioso é que vários operadores do ETE 

acabaram levando advertência verbal e escrita dos supervisores do setor de 

utilidades, depois de automatizar o controle de condutividade não houve mais 

penalização aos operadores do setor. 

Porém ainda há o que melhorar no controle, por exemplo, montar um sistema 

de amostragem onde possa ser retirada a as mostras para realização de análise das 

mesmas no laboratório químico da empresa. Outra melhoria significativa seria 

colocar um registrador de condutividade, para que possamos verificar em quais 

foram os momentos que houve um distúrbio no controle, também acrescento que é 

de suma importância colocar um indicador de condutividade na sala da estação, pois 

assim o operador estaria em contato direto com a indicação de condutividade, e 

quando subisse a indicação e caso o controle não atuasse, chamaria o setor de 

automação da empresa para que pudesse fazer os ajustes necessários, e solucionar 

o problema. 
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R CONCLUSÃO 

 

 

O principal objetivo deste projeto era apresentar diretamente de forma clara e 

sucinta os conceitos teóricos e mostrar não só na pratica, mas também 

conhecimento para elaborar um controle on-off. 

O estudo sobre esse tema envolveu matérias como: elétrica, automação, 

instrumentação, controle de processos, circuitos elétricos. 

A implementação do controle on-off no ETE da empresa Trombini® 

Embalagens S/A. foi um sucesso por vários motivos, o maior deles é estar 

produzindo papel de consciência limpa, pois é ecologicamente correto sem degradar 

com o licor negro os rios, preservando a natureza, conscientizando a sociedade 

presente e deixando de herança para as futuras gerações. 

Os objetivos propostos neste trabalho como evitar a contaminação no ETE, 

pesquisar valores toleráveis de condutividade, montar gráficos, realizar leituras e 

implementá-las. Todas essas metas foram alcançadas, pois a contaminação foi nula, 

foi provado que é um controle eficiente, eficaz, seguro, pouco impactante e rápido. A 

pesquisa de valores foi realizada em laboratório, com amostras de licor e foi 

descoberto os valores toleráveis de contaminação que é acima de 2 mS/cm está 

contaminado e abaixo está tolerável ou não contaminado. Os gráficos são 

elaborados a partir de amostras de Ph e de condutividade da entrada da estação, 

mostrou que em certos momentos houve um aumento da indicação da 

condutividade, por contaminação. 

As leituras foram realizadas a partir das amostras coletadas, gerando os 

gráficos. Conclui-se que o controle on-off de condutividade na estação de tratamento 

de efluentes foi decisivo para a melhoria ambiental da empresa. 
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