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MAIOR PATRIMÔNIO Nossos colaboradores

Nosso conhecimento (experiência acumulada)

MAIOR VALOR Credibilidade conquistada no mercado

Cuidado com o Cliente, funcionários e todos que 

se relacionam com a empresa.

MAIOR DESAFIO Motivar e capacitar toda a equipe para 

atuar em uma área na qual o Brasil 

desponta como um líder mundial: a bioenergia

QUEM SOMOS (25 ANOS)



 INDÚSTRIAS DE AÇÚCAR E DE ETANOL

 INDÚSTRIAS DE SUBPRODUTOS DE CANA DE AÇÚCAR

 CENTRAIS TERMOELÉTRICAS

 INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS DERIVADAS DO AÇÚCAR

ÁREAS DE ATUAÇÃO



PREPARO DO LEITE DE CAL E CALEAÇÃO

A caleação desempenha importante papel na etapa de clarificação do

caldo de cana. Para que a caleação tenha os efeitos esperados é

necessário que o sistema consiga manter o pH desejado constante

independentemente das variações do processo.

A inexistência de um sistema especificamente desenvolvido para esta

importante operação motivou os engenheiros da RAM AUTOMAÇÃO a

criar um processo de preparação e dosagem do leite de cal que

garante o controle (pH +/- 0,1) sob qualquer condição do processo.



OBJETIVOS DO TRATAMENTO QUÍMICO DO CALDO

• Remover impurezas em suspensão.

• Máxima eliminação de não açúcares.

• Máxima eliminação de colóides.

• Caldo de baixa turbidez.

• Mínima formação de cor.

• Máxima taxa de sedimentação.

• Conteúdo mínimo de cálcio no caldo.

• pH do caldo adequado de modo a evitar inversão da sacarose ou 

decomposição dos açúcares redutores.



CONDIÇÃO IDEAL PARA O TRATAMENTO DO CALDO

pH < 7,0/7,2

• Inversão da sacarose.

• Diminuição da eficiência industrial.

pH > 7,4

• Destruição dos açúcares redutores.

• Diminuição da eficiência industrial.

• Formação de cor.

Temperatura > 110oC

• Possibilidade de emulsificação das ceras presentes no caldo.

Temperatura < 105 oC

• Problemas na decantação.



 Payne, J. H. – Operações Unitárias na Produção de Açúcar de 
Cana – Nobel/STAB

 Rein, Peter – Cane Sugar Engineering – Bartens

 Calcinação Max - Dicas para utilização da "Cal" na indústria -
www.calcinacaomax.com.br 

REFERÊNCIAS



INSTALAÇÕES

RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DA CAL (BAG)

 Contaminação e perda.

 Risco de molhar.

 Alto custo operacional (operador + máquina diesel + risco de 
falha de abastecimento do silo + ambiente insalubre).

 Silos de baixa capacidade.



INSTALAÇÃO IDEAL (GRANEL)

 Sem custo operacional (motorista faz a transferência 
pneumática com compressor no próprio caminhão).

 Sem perdas nem contaminação do ambiente.

 Silos de alta capacidade.



Fluido abrasivo

Utilizar bombas do tipo deslocamento positivo – helicoidal com 
rotor cerâmico e estator de poliuretano, bomba peristáltica, 

bomba de lóbulos ou centrífuga (recomendável).

BOMBEAMENTO DO LEITE DE CAL (CIRCUITO 

FECHADO)



 Sendo suspensão predispõe acúmulo de material em pontos baixos

 Utilização de tubulações de aço carbono

 Utilização de anel para evitar depósito

 Possibilidade de CIP na linha com água 

 Em cada ponto de utilização deve haver um sistema de dosagem apropriado e uma 
malha de controle

 Prever sempre drenos em pontos finais das linhas e pontos baixos.

 Velocidade do leite de cal na tubulação de dosagem: 2 a 2,5 m/s

CIRCUITO FECHADO DE LEITE DE CAL



INSTALAÇÕES

SEGURANÇA E MANUSEIO

 Ao manusear a cal hidratada, utilizar  os EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) recomendados: máscara contra pó, 
luvas e óculos. 

 Pode causar  irritações na pele, olhos e garganta 

 Manter ponto de água para lavagem/limpeza próximo ao 
ponto de manuseio



PROBLEMAS NO CONTROLE DO pH



DISTURBIO 1 – CARACTERÍSTICAS DO CALDO

As características do caldo alteram durante a safra quanto ao pH 

nativo, a quantidade de componentes químicos contribuem ou 

atrapalham o processo de clarificação, mas é algo que não temos 

como controlar, mas também afeta de maneira sutil porque estas 

características se modificam ao longo da safra e o processo de 

dosagem se ajusta automaticamente.

SOLUÇÃO

Opção de ajuste na receita da pré dosagem de leite de cal 

inserindo o valor do pH do caldo misto antes do tratamento via 

análise de laboratório.



PROBLEMAS NO CONTROLE DO pH



Variações de vazão do caldo afetam o sistema de controle 

desviando o valor do pH controlado.

Tempo de retenção - dependendo da quantidade de  tanque(s) de 

reação do sistema de tratamento e da quantidade de moendas da 

usina, estas variações são de maior ou menor intensidade. 

A soma destas variáveis por si só seriam suficientes para tornar o 

sistema totalmente instável.

DISTURBIO 2   – VARIAÇÕES DA VAZÃO DE 

CALDO MISTO



SOLUÇÃO

A instalação de um medidor de vazão na entrada do(s) tanque(s) 

servirá como referência para estabelecer uma relação 

volumétrica (caldo/leite de cal) baseada no balanço de massa. 

Para que a relação funcione adequadamente é necessário que o 

leite de cal tenha variação máxima de +/- 0,1 Baumé.

Esta relação garante desvios de mais ou menos 0,5 pH do caldo 

na pré dosagem, sendo que o ajuste fino será na dosagem final 

utilizando medidor de pH e através de lógica fazendo ajustes 

automáticos na relação de vazão da pré dosagem.

DISTURBIO 2   – VARIAÇÕES DA VAZÃO DE 

CALDO MISTO



PROBLEMAS NO CONTROLE DO pH



DISTURBIO 3   – BAUMÉ DO LEITE DE CAL

As variações do Baumé do leite de cal impedem que o controle 

opere de forma estável, pois mesmo que eliminemos todos os 

outros distúrbios a variação deste provoca desvio que somados 

ás variações de tempo de retenção nos tanques também tornaria 

o sistema impossível de ser controlado.

A RAM Automação desenvolveu um sistema de preparação de 

leite de cal e dosagem para atender os processo de tratamento do 

caldo, circuito de água de lavagem de cana e lavagem de gases 

da caldeira.



PREPARO DO LEITE DE CAL



PREPARO DO LEITE DE CAL (SILO E ROSCAS)



TANQUE DE PREPARO DO LEITE DE CAL 



TANQUE DE REPOUSO DO LEITE DE CAL 



 Evitar agitação com ar comprimido. A formação de gás 
carbônico provoca carbonatação e incrustações no sistema.

 Tanque cilíndrico vertical

 Controle de nível para automatizar a transferência do tanque de 
preparo e a seleção do tanque para bombeamento ao processo

 Utilização de pelo menos dois tanques com produto pronto para 
utilização

 Dimensionamento de acordo com tempo de retenção 
necessário para a reação (redimensionar tanques existentes)

INSTALAÇÕES TANQUES DE REPOUSO



PROBLEMAS NO CONTROLE DO pH



DISTURBIO 4   – DOSAGEM DO LEITE DE CAL

DOSADOR MECÂNICO



DISTURBIO 4   – DOSAGEM DO LEITE DE CAL
VÁLVULAS DE CONTROLE (2/3 VIAS)



DISTURBIO 4   – DOSAGEM DO LEITE DE CAL
BOMBA HELICOIDAL - INSTALAÇÃO



DISTURBIO 4   – DOSAGEM DO LEITE DE CAL
BOMBA HELICOIDAL - INSTALAÇÃO



DISTURBIO 4   – DOSAGEM DO LEITE DE CAL
BOMBA LEITE DE CAL - VAZAMENTOS



PROBLEMAS NO CONTROLE DO pH



DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH

Dificuldades em manter a medição do pH confiável e falta de 

monitoramento de falhas (soluções).

• Instalação de dois medidores de pH (redundante) com 

limpeza automática intercalada.

• Tomada de amostra do laboratório no mesmo ponto de 

medição, anotação do valor nos dois medidores e alerta no 

caso de diferença maior que +/- 0,2 ph entre eles ou da 

análise da amostra.

• Calibração periódica intercalada (quando possível com 

pessoas do laboratório). 

• Lógica de controle ou configuração do transmissor de ph para  

congelamento de sinal durante calibração.



DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH

Vantagens do sistema proposto.

Item de avaliação Sistema convencional Perdas/Custo
Sistema RAM 

Automação
Perdas/Custo

Remoção de impurezas em 

suspenção

Suscetível a falha por 

variações no pH final.

Sistema robusto

Garante variação de +/- 0,2 pH
Máxima eficiência.

Caldo com baixa turbidez

Formação de cor

Residual de cálcio no caldo

Inversão de açúcar

Incrustações em tubulações 

e equipamentos.

Inversão de açúcar

Eficiência Industrial

Variações de vazão do caldo
Suscetível a desvios do 

controle de pH.

Sistema de controle corrige 

automaticamente sem medir 

o pH da pré calagem.

Não interfere nem 

desvia o pH.

Custo de manuseio.

Depende de cada caso.

Não tem custo. Próprio 

motorista do caminhão 

transfere a carga para o silo 

de armazenamento.

R$0,00

Custo de preparo.
Não tem custo. Preparo 

automático.
R$0,00

Custo de perdas no 

armazenamento.

Não tem perdas no 

armazenamento. Silo fechado 

e auto portante pode ser 

montado ao tempo.

R$0,00

Custo por perdas por 

vazamentos em bombas.

Não tem perdas com o uso de 

selo mecânico e dispositivo 

de lubrificação.

R$0,00



DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH

Vantagens do sistema proposto.

Item de avaliação Sistema RAM Automação

Sistema de controle.

Estratégias de controle e lógicas implementadas no sistema de controle existente 

inserindo apenas os instrumentos necessários para cumprir os requisitos mínimos de 

monitoração de variáveis.

Estratégias de controle.
Desenvolvimento de estratégias de controle avançado sem a necessidade de investimentos em 
sistemas dedicados.
Sistema personalizado para cada aplicação (depende das instalações).

Retorno do investimento.
Imediato após implementação, sem custos adicionais de licenças de software.
Possível implementar em safra.

Capacitação de operadores e 
instrumentação.

Treinamento do pessoal de operação e da instrumentação para avaliação, diagnóstico e 
intervenções para manutenção.

Equipamentos. Projeto personalizado aproveitando equipamentos existentes (quando possível).

Retorno do investimento. Depende da condição operacional de cada Usina.

Tempo de implementação Depende das adaptações ou instalações dos equipamentos de campo.
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DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH

 01 - Reservatório contendo água destilada.

 01 - Reservatório contendo solução de limpeza (ácido nítrico 
5%).

 01- Algodão.

 01- Papel higiênico.

Material para limpeza de eletrodos de pH



 01 - Solução tampão de pH 7,0.

 01 - Solução tampão de pH 4,0.

Ambos devidamente acondicionados

Material para limpeza de eletrodos de pH

DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH



DISTURBIO 5   – MEDIÇÃO DO pH

Material para limpeza de eletrodos de pH

 02 - Recipientes limpos e identificados para as 
soluções tampão de pH 7,0 e 4,0.

Nunca misturar soluções nem trocar recipientes.



DISTURBIO 5   – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

Passo 1 - Lavar as mãos.

Passo 2 - Fechar o circuito de caldo do eletrodo e abrir água para 

limpeza.

Passo 3 - Retirar o eletrodo e colocar em suporte adequado de 

forma a manter as mãos liberadas.

Passo 4 - Lavar o eletrodo com ácido nítrico 5%.

Passo 5 - Enrolar algodão na ponta de uma haste metálica, molhar 

em solução de ácido nítrico 5% e remover toda a sujeira ou 

incrustação no eletrodo.

Passo 6 - Lavar com água destilada em abundância.

Passo 7 - Secar o eletrodo e suporte com papel higiênico sem 

deixar nenhum resíduo ou umidade.



Passo 8 - Colocar as soluções tampão 7,0 e 4,0 pH nos 

recipientes correspondentes.

Passo 9 - Preparar a lógica de calibração no transmissor.

Passo 10 - Seguir os passos recomendados pela lógica de 

calibração.

Passo 11 - Antes de trocar a solução tampão recomendada pela 

lógica de calibração lavar novamente o eletrodo com água 

destilada abundante e secar com papel higiênico.

Passo 12 - Terminada a rotina anotar a avaliação fornecida pelo 

instrumento da qualidade de medição do eletrodo. Caso o valor 

não seja satisfatório repetir o processo de limpeza e calibração.

Passo 13 - Recolocar o eletrodo em operação.

DISTURBIO 5   – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA



5. BENEFÍCIOS DO SISTEMA PROPOSTO

 Redução do consumo de leite de cal no processo

 Redução de perdas na preparação, bombeamento e dosagem

 Redução dos níveis de incrustação nos equipamentos e 
tubulações

 Conservação de equipamentos 

 Redução da mão de obra 

 Menor dependências do medidor de pH do campo

 Redução de risco para operadores

 Melhoria na qualidade do caldo caleado

 Redução de investimento no hidratador de cal



OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO.

PROCKNOR ENGENHARIA LTDA.

Rua Teodoro Sampaio, 1020 - 7º andar

05406-050 - São Paulo - SP

www.procknor.com

Tel.: (55-11) 3898-1511

Fax: (55-11) 3062-9369

luiz.cunha@procknor.com.br
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Rua Prudente de Morais, 624 – Sala 5

17340-000 – Barra Bonita (SP)

www.ramsystem.com.br

Tel.: (55-14) 3641-5099

Fax: (55-14) 3641-5099

marcoalasmar@ramsystem.com.br

http://www.procknor.com/
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