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“Somos desprovidos da capacidade de imaginar a imensidade, intensidade e duração das tempestades que estão por 

vir. Assim como somos, por vezes, incapazes de apreciar e valorizar a calmaria e a beleza que há no céu azul. Mas, 

independentemente das condições momentâneas do céu, o que realmente importa é reconhecermos que as distintas 

condições se alternam infinitamente e que, na sua essência, são apenas uma combinação dos mesmos elementos - 

energia, matéria e movimento.”    
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RESUMO 

Modelagem, simulação e otimização de um difusor de biomassa 

Difusores podem ser empregados para extração de sacarose da cana de açúcar e da beterraba, para a 
extração de tanino da casca de acácia negra e para extração de óleos vegetais de plantas oleaginosas. Apesar de 
operarem de forma simples do ponto de vista mecânico e químico, problemas que ocorrem na sua operação 
comprometem a eficiência de extração. A modelagem, simulação e otimização de difusores de biomassa mostra-se 
essencial para melhor compreender tais problemas e propor estratégias otimizadas de projeto e operação. Nesse 
contexto, a tese aqui proposta tem como objetivo principal modelar e simular a operação de um difusor de biomassa 
de 10 estágios1 para, posteriormente, otimizá-lo mono e multi-objetivamente considerando a possibilidade de 
conexão entre todos os estágios de extração. No caso da otimização mono-objetivo, no qual uma vazão de 
embebição de líquido fixa é considerada, o principal objetivo da otimização consiste em maximizar a concentração 
de soluto no líquido que deixa o difusor a partir de mudanças aleatórias nos coeficientes de conectividade do difusor.  
Já para a otimização multi-objetivo, a vazão de embebição de líquido que entra no difusor é considerada variável. 
Sendo assim, a otimização do sistema requer a maximização de dois objetivos simultaneamente (a maximização da 
concentração de soluto no líquido e minimização da concentração final de soluto na biomassa) a partir de mudanças 
aleatórias nos coeficientes de conectividade do difusor. Além disso, visto que a minimização de problemas 
operacionais está relacionada com a monitoração da altura de nível de líquido no leito de fibra, diferentes sinais para 
detecção de presença de líquido no leito de fibras em um estágio de extração experimental foram testados. Dos 
resultados de simulação e otimização obtidos, podemos concluir que novas conexões entre os estágios do difusor 
podem otimizar o processo de extração o que contraria o senso comum segundo o qual as conexões devem ser 
sequenciais. No caso da otimização mono-objetivo, 82 a 89% do fluido é direcionado para o estágio seguinte ao 
longo dos estágios de extração (exceto para o estágio 6, no qual esse valor é de 100%). A recirculação do fluido para 
o mesmo estágio é mais acentuada nos estágios finais (estágios 1 a 4), apresentando o difusor otimizado 14 a 18% de 
recirculação do fluido para o mesmo estágio nesses estágios enquanto para os demais estágios a recirculação varia 
entre 0 e 11%. Já para os estágios iniciais (estágios 5, 7, 8 e 9), a recirculação do fluido para o estágio anterior 
apresenta maior destaque, variando de 6 a 16% enquanto para os demais estágios é de apenas 0 a 2%. O estágio 6, 
por sua vez, é o único que se conecta exclusivamente com o estágio seguinte. Para a otimização multi-objetivo, 
resultados similares foram encontrados, sendo que a probabilidade de que 85 a 100% do fluido seja circulada para o 
estágio seguinte está entre 93 e 99%. Em relação a recirculação para o mesmo estágio, a probabilidade de que de 0 a 
15% do fluido seja recirculado varia de 58 a 79% para os estágios 1 a 4, de 49 a 55% para os estágios medianos 5, 6 e 
7 e de 60 a 90% para os três últimos estágios (estágios 8, 9 e 10). Para a conexão com o estágio imediatamente 
anterior, a probabilidade de que de 0 a 15% do fluido seja direcionado para o estágio anterior é maior nos estágios 1, 
2, 8 e 9, variando entre 31 e 38%. Para a detecção da presença de líquido no leito de fibras em um estágio de 
extração, dois tipos de sinais diferentes, condutividade elétrica e radiação infravermelha, foram testados. Os testes 
foram realizados, em um estágio de extração experimental, primeiramente apenas com água e, em seguida, com 
bagaço de cana. Os medidores de condutividade mostraram-se estáveis e com repetitividade quando testados com 
água. Já nos testes realizados com bagaço de cana, o sinal de condutividade mostrou-se insuficente para a detecção 
de líquido. Para os medidores de infravermelho testados com água, os mesmos apresentaram alguns sintomas de 
instabilidade e variabilidade. Quando testados com cana, os medidores de infravermelho também apresentam 
instabilidade e variâncias distintas que dependem da posição do medidor no difusor e, consequentemente, da 
compactação do leito de fibra. Infere-se então que um aumento da variância do sinal pode ser um indicativo de um 
aumento da compactação do leito e, consequentemente, de diminuição da sua permeabilidade.  

Palavras-chave:  Difusor de biomassa; Modelagem matemática; Otimização; Bancada experimental;. 
Medidores de nível 
  

                                                      
1 Biomassa entra pelo estágio 1 e sai do difusor pelo estágio 10. A água de embebição faz o trajeto em contra-
corrente, i.e. entra pelo estágio 10 e sai pelo estágio 1. 



8 
 

 

ABSTRACT 

Modeling, simulation and optimization of biomass diffusers 

      Diffusers can be used to extract sucrose from sugarcane and sugarbeet, to extract tannin from 
black acacia bark and to extract oil from oleaginous plants. Although they operate simply from a 
mechanical and chemical point of view, problems that occur in their operation can compromise the 
extraction efficiency. The modeling, simulation and optimization of biomass diffusers is essential to 
better understand such problems and propose optimized strategies for their project and operation. In 
this context, the main objective of the proposed thesis is to model and simulate the operation of a ten-
stage biomass diffuser to later optimize it mono and multi-objectively considering the possibility of 
connection among all extraction stages. In the case of the mono-objective optimization, in which a 
fixed liquid imbibition flow rate is considered, the main objective of the optimization is to maximize 
the concentration of solute in the liquid that leaves the diffuser from random changes in the 
connectivity coefficients of the diffuser. For the multi-objective optimization, the liquid imbibition 
flow rate entering the diffuser is considered variable. Therefore, the optimization of the system 
requires the maximization of two objectives simultaneously (the maximization of the solute 
concentration in the liquid and minimization of the final solute concentration in the biomass) from 
random changes in the diffuser connectivity coefficients. In addition, since the minimization of 
operational problems is related to the monitoring of liquid level height in the fiber bed, different types 
of signals for level measurement were tested on an experimental extraction stage. From the simulation 
and optimization results, we can conclude that new connections among the stages of the diffuser can 
optimize the extraction process which runs counter to common sense that connections must be 
sequential. In the case of the mono-objective optimization, 82 to 89% of the fluid is directed to the 
next stage along the extraction stages (except for stage 6, in which this value is 100%). The 
recirculation of the fluid to the same stage is more pronounced in the final stages (stages 1 to 4), with 
the optimized diffuser having 14 to 18% of fluid recirculation for the same stage in these stages while 
for the remaining stages the recirculation varies between 0 and 11%. For the initial stages (stages 5, 7, 
8 and 9), fluid recirculation to the previous stage is more prominent, varying from 6 to 16% while for 
the remaining stages it is only 0 to 2%. Stage 6, in turn, is the only one that connects only to the next 
stage. For the multi-objective optimization, similar results were found, with the probability of 85 to 
100% of the fluid being circulated to the next stage being between 93 and 99%. Regarding 
recirculation to the same stage, the probability of 0 to 15% of the fluid being recirculated varies from 
58 to 79% for stages 1 to 4, from 49 to 55% for the medium stages 5, 6 and 7 and from 60 to 90% for 
the last three stages (stages 8, 9 and 10). For the connection to the immediately preceding stage, the 
probability that 0 to 15% of the fluid being directed to the previous stage is greater in stages 1, 2, 8 
and 9, ranging from 31 to 38%. For liquid level measurement, two different types of signals, electrical 
conductivity and infrared radiation were tested. The tests were first carried out only with water and 
then with sugarcane bagasse. Conductivity meters were stable and repeatable when tested with water. 
In the tests performed with sugarcane bagasse, the conductivity signal was insufficient for level 
measurement. For water-tested infrared meters, they have shown some instability symptoms and 
variability. When tested with cane, the infrared meters exhibit instability and distinct variances that 
depend on the position of the meter in the diffuser and, consequently, bed compactation. It can be 
then inferred that an increase in the signal variance can be also an indicative of increased bed 
compactation and, consequently, decreased bed permeability. 

Keywords: Biomass diffuser; Mathematical modeling; Optimization; experiments; Flow and level 
sensors 
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1. INTRODUÇÃO 

A biomassa possui diversas aplicações podendo ser aproveitada na sua forma sólida, líquida ou gasosa 

(gaseificada). Além do seu aproveitamento como vetor energético, sendo convertida em eletricidade, combustíveis 

líquidos e calor, a biomassa pode ser usada como insumo alimenticio para a produção de alimentos ou ração animal e 

para a produção de compostos químicos e farmaceuticos, plásticos e diversos tipos de materiais. 

Ao ser aproveitada como vetor energético, a biomassa é uma das fontes de produção de energia renovável 

com um dos maiores potenciais de crescimento nos últimos anos dado que é a única que substitui diretamente os 

combustíveis fósseis em todos os setores energéticos (produção de calor, eletricidade e combustíveis para 

transporte). Atualmente, a biomassa representa 10% da geração mundial de energia primária (REN21, 2017) sendo a 

quarta maior fonte de energia do planeta. No Brasil, a geração de energia a partir de biomassa ultrapassa a média 

mundial, sendo 17,2% da energia do país proveniente de produtos da cana de açúcar (MME, 2017), incluindo etanol 

e bioeletricidade o que demonstra o importante papel do Brasil no suprimento global de bioenergia. Além disso, a 

grande oferta de terras disponíveis, o clima propício e adequado e o domínio de técnicas de plantio, produção e 

conversão da biomassa nos setores agrícola e industrial no país (OLIVEIRA, 2010) são fatores que contribuem para 

um aumento desse percentual em um futuro próximo. Para o ano de 2050, a projeção é que a participação da 

bioenergia na geração de energia primária global fique entre 25 e 33% (IEA, 2014). 

A maior parte da demanda global de biomassa em termos energéticos é utilizada para 

aquecimento/resfriamento de ambientes, para o preparo de alimentos e para fins industriais (REN21, 2017). Já uma 

minoria é utilizada na geração de eletricidade e em ciclos combinados de calor e eletricidade. A crescente demanda 

por biomassa pode ser justificada em resposta às políticas internacionais para diminuição da emissão de gases de 

efeito estufa e diversificação de fontes energéticas (REN21, 2017). Dentre os biocombustíveis produzidos a partir da 

biomassa, os pellets de madeira, o biodiesel e o etanol são os combustíveis mais comercializados internacionalmente. 

A produção de pellets de madeira sofreu um rápido crescimento nesses últimos anos, duplicando desde 2008 até os 

dias atuais (REN21, 2017). Esses são muito utilizados nos sistemas de combustão automática. Já a produção de 

biodiesel e etanol depende não só de condições climáticas favoráveis, mas também das flutuações de mercado e de 

incentivos governamentais para um aumento considerável na sua produção. Desde 2010, os EUA é líder na 

produção e exportação tanto de biodiesel quanto de etanol (REN21, 2017), principalmente devido a políticas 

governamentais e subsídios. O Brasil, que foi durante décadas o maior produtor e exportador mundial de etanol, fica 

hoje com a segunda posição, mas é, no entanto, independe de subsídios governamentais. 

 Recentemente, o beneficiamento da biomassa para fins não-energéticos e geração de produtos de alto valor 

agregado vem ganhando destaque devido à necessidade de minimizar a geração de lixo e resíduos e de adaptação e 

mitigação às mudanças climáticas. Inovações na área de biotecnologia e linhas de pesquisa voltadas para o 

desenvolvimento de processos de conversão de biomassa em produtos químicos e farmacêuticos, plásticos e diversos 

tipos de materiais, estão na pauta dos principais centros de pesquisa globais. Além disso, a criação de uma ‘bio-based 

economy’ (bioeconomia) está presente nas estratégias nacionais e planos de desenvolvimento de diversos países,  

incluindo o Brasil (URMETZER, 2017; SCHEITERLE, 2017;  HARVARD BUSINESS REVIEW, 2013).  

O processamento da biomassa está diretamente relacionado com o seu destino e uso final e uma das 

primeiras etapas do seu beneficiamento consiste na separação dos seus principais constituintes. Um dos 

equipamentos que podem ser usados com essa finalidade é o difusor. Difusores podem ser empregados para extração 

de sacarose da cana de açúcar e da beterraba, para a extração de tanino da casca de acácia negra e para extração de 
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óleos vegetais de plantas oleaginosas. Considerando a cana de açúcar, que é a biomassa mais importante e promissora 

para a economia brasileira, a extração do caldo consiste em uma das primeiras e principais etapas de processamento 

da cana e pode ser realizada por moendas ou difusores. Historicamente, no Brasil, a extração do caldo de cana para a 

produção do açúcar é realizada majoritariamente por moendas. Nos últimos anos, porém, diferentes razões levaram 

alguns projetos de usina greenfield a adotarem difusores (OLIVERIO, 2013; VOIGT I, 2009; PIACENTE, 2010). 

Difusores podem atingir valores de eficiência de extração de até 98%, custos de capital que são de aproximadamente 

2/3 dos custos equivalentes aos de um tandem de moenda e custos de operação e manutenção significativamente 

mais baixos (entre um e dois terços dos custos de um tandem de moenda) (REIN, 2013; LOUBSER & BARKER, 

2011). Além disso, o bagaço produzido nos difusores pode apresentar teores de açúcares residuais menores do que 

os praticados atualmente pelas moendas (~2%), o que viabiliza a produção de etanol de segunda geração. O uso de 

difusores no Brasil aparece então como uma alternativa para aumentar a eficiência e capacidade de produção da 

indústria sucroalcooleira e como uma oportunidade para processamento de outros tipos de biomassa e na criação e 

estabelecimento de uma bioeconomia.  

Apesar das eficiências de extração de difusores atingirem até 98%, diferentes fatores, tais como 

inconsistências nas propriedades das fibras e condições de operação adversas e diferentes das de projeto, podem 

acarretar em problemas operacionais que influenciam negativamente na eficiência de extração (HOCKING et al, 

2014). Mudanças na taxa de alimentação da cana no difusor, na permeabilidade da fibra, na viscosidade e na 

densidade do líquido, assim como irregularidades na altura do colchão de fibra ao longo do equipamento podem 

provocar condições locais de flooding ou de drenagem de líquido (dry-out). Tais condições, podem alterar a dinâmica 

do processo de extração e diminuir consideravelmente a eficiência do difusor. Estudos técnico-econômicos mostram 

que, com as tecnologias atualmente empregadas, equipamentos consideravelmente mais custosos são necessários 

para obter incrementos nas eficiências de extração. No caso de moendas, seria necessário dobrar ou triplicar o seu 

número de ternos para se obter teores de açúcar residual inferiores a 1%, por exemplo. No caso dos difusores, este 

mesmo resultado pode ser alcançado com aumentos de 30 a 50% em sua extensão. Considerando os difusores, uma 

opção para aumentar a sua eficiência de extração sem modificar sua principal estrutura física seria a partir de um 

redesenho das conexões entre os estágios de extração. As novas conexões entre os estagios podem evitar que o fluxo 

de líquido diminua, se disperse lateralmente ou aumente em determinados estágios de extração do equipamento, 

diminuindo os efeitos de mudanças de algumas variáveis na taxa e na eficiência de extração. O redesenho de 

conexões pode ser obtido através da implementação de uma tecnologia de sensoriamento remoto em tempo real do 

nível de líquido ao longo do difusor e através do controle e redirecionamento de injeção de líquido em cada um dos 

estágios do equipamento. Dessa forma, mudanças na altura do nivel de líquido no colchão de fibra seriam 

monitoradas ao longo do difusor, e, de acordo com essas mudanças, as conexões entre os diferentes estágios do 

difusor seriam modificadas antecipadamente a partir do controle e do redirecionamento da injeção de líquido 

existente em cada estágio, previnindo uma diminuição na eficiência de extração.  

Tendo em vista todos esses fatores, o objetivo desse trabalho consiste em modelar, simular e otimizar um 

processo de extração em difusores de biomassa considerando a possibilidade de conexão entre todos os estágios de 

extração do difusor. Além disso, visto que a minimização de problemas operacionais do difusor está relacionada com 

a monitoração da altura de nível de líquido no leito de fibra e o controle da vazão de percolação, medidores de nível 

de líquido foram desenvolvidos e testados em um estágio de extração construído em escala laboratorial. 

1.1. Objetivos 
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1.1.1. Objetivos Gerais 

O objetivo principal desta tese é a modelagem, simulação e otimização de um processo de extração em 

difusores de biomassa e o desenvolvimento de medidores capazes de indicar o nível de líquido no leito de fibra para 

um estágio de extração em escala laboratorial. Para atingir os objetivos gerais propostos, alguns objetivos específicos 

devem ser então definidos e alcançados. Os mesmos encontram-se descritos a seguir. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Verificar os principais problemas operacionais que ocorrem em um difusor industrial no que diz 

respeito à diminuição da eficiência de extração projetada. 

 Equacionar o processo de extração, modular e em contracorrente, em um difusor de biomassa, 

considerando a possibilidade de conexão entre todos os estágios de extração do difusor. 

 Desenvolver um modelo matemático em LabVIEW para o processo de extração equacionado. 

 Simular diferentes cenários no modelo desenvolvido para verificar a resposta do modelo à 

diferentes conexões entre os estágios. 

 Otimizar mono e multi-objetivamente o sistema de extração modelado, visando a minimização e 

maximização de funções objetivo previamente definidas, tais como a minimização da concentração de soluto de 

interesse na biomassa e a maximização da concentração de soluto de interesse no líquido.  

 Testar, em escala laboratorial, diferentes sinais para detecção de presença de líquido em leito de 

biomassa em um estágio de extração experimental.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Diferentes fontes de biomassa  

Pode ser considerada biomassa todo recurso renovável que é proveniente de matéria orgânica vegetal ou 

animal e cujo objetivo principal é a geração de energia (MMA, 2015). As principais categorias de biomassa estão 

representadas na Tabela 1 abaixo.  

Tabela 1. Principais categorias de biomassa.  

Categoria principal Biomassa 

Produtos de florestas Madeira, resíduos de madeira, árvores, arbustos, 
serragens, cascas 

Resíduos biorrenováveis Resíduos agrícolas, resíduos lenhosos, resíduos 
orgânicos renováveis 

Culturas alimentares Resíduos de culturas de grãos e óleos 
Culturas de açúcares Cana de açúcar, beterraba, melaços, sorgo 
Aterros Resíduos sólidos municipais 
Resíduos orgânicos industriais Resíduos de plásticos, óleo, couro, borracha 
Líquens e musgos Cogumelos 
Plantas aquáticas Algas, resíduos de água 

Fonte: (GUPTA e DEMIRBAS, 2010). 

A biomassa é capaz de converter a radiação solar em energia química e cinética a partir da fotossíntese, 

apresentando um enorme potencial como fonte renovável para a produção de matéria-prima e energia. Matérias-

primas derivadas de biomassa existem na forma sólida, líquida e gasosa e são usadas, em sua maioria, para fins 

energéticos, principalmente para aquecimento/resfriamento residencial e industrial, para o cozimento de alimentos e 

para fins industriais (REN21, 2014). Há, contudo, uma grande possibilidade para modernização do uso dos 

combustíveis de biomassa na produção de vetores energéticos convenientes em detrimento ao uso tradicional da 

biomassa. Essa modernização já acontece em vários países, que vem aumentando o aproveitamento de florestas 

existentes, a produtividade das plantas, e a eficiência dos processos de conversão através do uso de tecnologias mais 

avançadas para geração de eletricidade e de biocombustíveis (ROSILLO-CALLE et al., 2005). Além disso, existe 

também um significativo potencial para expansão da produção e uso de biomassa a partir do aproveitamento de 

resíduos lignocelulósicos e para estruturação de uma bioeconomia (IEA, 2009). 

O Brasil, por possuir um clima muito propício e uma grande disponibilidade de terras, é um país muito 

abundante em termos de quantidade e variedade de tipos de biomassa. Segundo o Atlas de Bioenergia do Brasil 

(CENBIO, 2012), as principais fontes de biomassa existentes no país e seu potencial energético (por unidade de 

massa) para a produção de energia são: 

Resíduos agrícolas: 

 Casca de arroz – Representa 30% do peso total do arroz com casca e cada 1 kg de casca, quando 

queimada, tem o potencial de produzir 3,9 kWh de energia. 

 Casca de coco – Representa cerca de 60% do peso total do coco e cada 1 kg de casca, quando 

queimado, tem o potencial de produzir 5,3 kWh de energia. 

 Casca de amendoim – Representa 30% do peso total do amendoim com casca e cada 1 kg de casca 

de amendoim, quando queimado, tem o potencial de produzir 5,0 kWh de energia. 

Óleos vegetais: 
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 Óleo de dendê – A produção de óleo de dendê é equivalente a 5 toneladas de óleo para cada 

hectare de coco colhido e cada tonelada de óleo de dendê, quando transformado em biocombustível, tem o potencial 

de produzir 0,78 MWh de energia.  

Cana de açúcar: Os resíduos de cana (bagaço e palha de cana) podem ser utilizados em processos de 

cogeração de energia para produzir calor e eletricidade. O potencial de produção de energia varia dependendo da 

região e da espécie da cana, podendo variar de 30 a 120 kW por tonelada de cana. 

Silvicultura: Os resíduos gerados pela indústria moveleira no preparo da madeira representam 50% do 

peso total da madeira em tora. Cada 1 kg de resíduo, quando queimado, tem o potencial de gerar 2,3 kWh de energia. 

Efluentes líquidos: 

 Efluentes líquidos suínos – A geração de metano (em m3) corresponde à quantidade de metano 

gerada contida no biogás resultante da decomposição do esterco. No caso dos suínos, cada kg de esterco produz 0,062 

kg de biogás com uma concentração de 66% de metano. 

 Efluentes líquidos domésticos e comerciais – Quando coletados e tratados, efluentes líquidos 

domésticos e comerciais podem ser utilizados para a geração de biogás. A capacidade de produção de biogás equivale a 

quantidade de oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria orgânica carbonada decomposta aerobicamente 

por via biológica e equivale a 0,312 kg DBO5/m3 de esgoto gerado. 

Resíduos sólidos: 

 Resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários – Resíduos sólidos urbanos depositados em aterros 

podem ser utilizados para geração de biogás. O potencial de emissão de metano a partir do biogás oriundo da 

decomposição de resíduos sólidos municipais depende do fator de correção de metano, do carbono orgânico 

degradável, da fração de carbono orgânico degradável que realmente degrada e da fração de metano no gás de aterro. 

Dentre as principais fontes de biomassa apresentadas, a cana de açúcar merece destaque visto que os 

produtos da cana são responsáveis pela produção de 17,2% da energia do país (MME, 2017) e contribuem 

expressivamente para o seu desenvolvimento econômico e social. 

2.2. Tecnologias de conversão de biomassa 

Para que a biomassa seja convertida em produtos de interesse, seus principais constituintes devem ser 

primeiramente separados por processos físicos (como por exemplo a filtragem) ou químicos (como é o caso da 

extração com solventes ou da extração pelo processo de difusão). Em um próximo estágio, etapas subsequentes de 

conversão química, térmica ou biológica mostram-se necessárias sendo as mais comuns o up-grade seguido da 

combustão, a transesterificação ou hidrogenação, hidrólise seguida de fermentação, gaseificação, pirólise, digestão 

anaeróbica e melhoramento do biogás, rotas bio-fotoquímicas e outras rotas biológicas e químicas (IEA, 2009). A 

escolha das rotas de extração e conversão é dependente da natureza física e composição química da matéria-prima e 

do serviço energético requerido (aquecimento, eletricidade ou combustível), sendo a maior parte delas bem 

estabelecida e comercialmente disponível (IEA, 2009).  

Difusores de biomassa são equipamentos baseados em processos físicos e químicos que podem ser 

empregados para extração de determinados compostos de diferentes tipos de biomassa. Os difusores podem ser 

classificados de acordo com: o tipo de material processado (difusor de cana, difusor de bagaço, difusor de acácia, 

difusor de óleos vegetais), a forma de construção (oblíquos, horizontais e circulares) e o seu princípio de 

funcionamento (lixiviação ou maceração) (HUGOT,1969). Apesar de diversas classificações, o mesmo princípio 
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físico-químico fundamental e as mesmas etapas de processamento são comuns a todos os tipos de difusores 

(PIACENTE, 2010). Sua operação se dá de forma simples do ponto de vista mecânico e químico, e consiste em uma 

série de estágios de extração onde a biomassa se move continuamente em contra-corrente com o líquido de extração, 

alimentado ao difusor com uma vazão e temperatura determinadas (vide Figura 7).  

2.3. A cana de açúcar e sua importância como fonte de biomassa no Brasil 

A cana de açúcar é uma gramínea perene, nativa do sudeste asiático e comumente utilizada em culturas de 

açúcares. Apresenta composição físico-química variável (Tabela 2) de acordo com a variedade da cana, clima, solo, 

estágio de desenvolvimento da planta dentre outros. As faixas de composição química da cana definem a qualidade 

do caldo e do bagaço gerados e, consequentemente, a sua eficiência de conversão em produtos.  

Tabela 2. Composição química da cana madura e sadia (%). Os valores absolutos apresentados representam a composição 
química média de cada componente enquanto a faixa de valores entre parênteses representa seus limites mínimos e máximos. 

 Componente Composição química média 

Água 74,5 (65 a 75) 
Açúcares 14,0 (12 a 18) 
   Sacarose 12,5 (11 a 18) 
   Glicose 0,9 (0.2 a 1.0) 
   Frutose 0,6 (0 a 0.6) 
Fibras 10 (8 a 14) 
   Celulose 5,5 
   Lignina 2,0 
   Pentosana 2,0 
   Arabana (goma) 0,5 
Cinzas 0,5 (0,4 a 0,8) 
   SiO2 0,25 
   K2O 0,12 
   P2O5 0,07 
   CaO 0,02 
   SO3 0,02 
   NaO 0,01 
   MgO 0,01 
Materiais nitrogenados 0,4 (0,3 a 0,6) 
Gorduras e ceras 0,2 (0,15 a 0,25) 

                     Fonte: (LOPES, 2011)  

A cana de açúcar é também considerada um tipo de plantio energético que pode ser utilizado para a 

produção de ao menos dois tipos diferentes de combustíveis: os sólidos, provenientes do material lignocelulósico da 

cana (bagaço e palha), e os líquidos, provenientes do caldo de cana (etanol). Os combustíveis sólidos de cana 

integram-se ao processo chamado de cogeração de energia no qual duas ou mais formas de energia (calor e 

eletricidade) são geradas simultaneamente. Considerando o caso brasileiro, a utilização do bagaço de cana para 

cogeração de energia começou a ser instituída nas usinas em meados da década de 80 durante o programa Próalcool, 

impulsionada pela dificuldade de armazenamento e/ou venda do resíduo (DANTAS et al., 2013). A implantação do 

sistema de cogeração permitiu às usinas brasileiras que sua demanda de vapor e eletricidade fosse suprida, o que 

levou a autossuficiência energética das indústrias do setor e até mesmo a produção de excedentes de eletricidade que 

podem ser vendidos a rede (FILHO, 2009). Por outro lado, a produção de combustível líquido de cana, etanol, 

sofreu diferentes flutuações ao longo dos anos visto que depende das condições climáticas e de políticas 

governamentais que favoreçam a produção do biocombustível. Desde o Próalcool, o Brasil figura entre um dos 

maiores produtores e exportadores de etanol no mundo. 
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2.3.1. Histórico da produção de cana de açúcar no Brasil 

A produção de cana de açúcar no Brasil teve início em 1532 quando as primeiras mudas foram trazidas da 

Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza. Os primeiros canaviais brasileiros se instalaram nas redondezas da 

cidade de Santos, onde o clima e a terra eram apropriados para o cultivo (FILHO, 2005) mas foi no Nordeste, 

principalmente nas regiões de Pernambuco e Bahia, que a cultura teve sua maior expressão (MACHADO, 2017).  

Do início do século XVI até o século XVIII o Brasil se transformou no maior produtor de açúcar no 

mundo e a produção de cana de açúcar era uma das atividades econômicas mais importantes no país, sendo uma boa 

parte da produção exportada para a Europa (FILHO, 2005; MACHADO, 2017). No entanto, a partir do século 

XVIII, a introdução da cultura de cana no Caribe e nas Antilhas fez com que o Brasil perdesse a sua hegemonia no 

mercado mundial de açúcar (MACHADO, 2017). Além disso, no início do século XIX, a proibição da 

comercialização de açúcar entre a França e suas colônias (devido ao bloqueio continental) e o desenvolvimento dos 

difusores fizeram com que o açúcar de beterraba começasse a ser produzido na Europa (MACHADO, 2017). No 

início do século XX, devido à destruição da indústria europeia de açúcar de beterraba na Primeira Guerra Mundial, a 

produção brasileira sofreu um grande impulso, sendo estimulada também pelo subsídio governamental na produção. 

Temendo uma superprodução, o governo criou o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) como órgão regulador de 

produção, comercialização e distribuição da indústria sucroalcooleira brasileira (MACHADO, 2017). 

Em 1975, em uma tentativa de incentivar as fontes de energia alternativas no país estimulada pelo 

primeiro “choque do petróleo”, foi criado o Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Lançado por decreto 

presidencial, o Proálcool incentivou a oferta, em grande escala, de etanol produzido a partir da cana de açúcar, 

mandioca e outros insumos, aproveitando-se da experiência acumulada no Brasil com a produção e utilização do 

etanol combustível em menor escala. O principal objetivo do programa era garantir a oferta de energia e o 

crescimento econômico do país, mesmo diante de uma crise mundial no abastecimento energético (ANDERSON, 

2009; OLIVEIRA, 2002). Acordos foram realizados entre o governo, as usinas de cana e a indústria automobilística, 

e iniciativas como subsídios aos setores agrícolas e industriais, proteção contra importação de álcool, subsídios aos 

consumidores e incentivo à pesquisa em áreas relacionadas à produção de etanol levaram a um aumento de eficiência 

das práticas agroindustriais e ao sucesso do programa (ANDERSON, 2009; OLIVEIRA, 2002). Como resultado, no 

começo da década de 80, 94% dos novos veículos eram abastecidos com etanol (ANDERSON, 2009). No entanto, a 

diminuição nos preços do petróleo, o aumento dos preços do açúcar no mercado internacional e a recessão 

econômica trouxeram dificuldades financeiras e econômicas para as usinas de cana no final da década de 80 e início 

dos anos 90, o que acarretou em uma diminuição considerável do uso deste combustível em motores (SOUZA et al., 

2015). Nos anos seguintes, o etanol passou a ser usado somente na forma anidra, em misturas álcool-gasolina. 

Somente em 2003, com o surgimento dos motores flex fuel, a produção de etanol voltou a crescer, sendo este 

utilizado como combustível até os dias de hoje na forma pura ou misturado à gasolina (gasolina C, que contém por 

lei 27% de etanol). 

A evolução da produção de cana de açúcar, açúcar e etanol no Brasil ao longo dos anos pode ser 

observada nas Figuras 1, 2 e 3. 
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Figura 1. Evolução da Produção de cana de açúcar no Brasil. Fonte: (ÚNICA, 2014). 

 
Figura 2. Evolução da Produção de açúcar no Brasil. Fonte: (ÚNICA, 2014). 
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Figura 3. Evolução da Produção de etanol no Brasil. Fonte: (ÚNICA, 2014). 

2.3.2. Evolução do processo de extração do caldo da cana de açúcar utilizando 

moendas 

Somente a partir do século XVII, as moendas de rolos cilíndricos começaram a ser empregadas no 

processo de extração de sacarose proveniente da cana de açúcar. Até essa época, os diversos métodos de extração 

baseavam-se no mesmo princípio físico de funcionamento da moagem, caracterizado pela maceração dos colmos, 

mas utilizavam equipamentos mais simples e que são considerados obsoletos atualmente (GAMA, 1979).  

Na Tabela 3 abaixo, pode-se observar as diferentes tecnologias aplicadas na extração, a época, a região 

onde eram empregadas e a força motriz responsável pelo seu funcionamento. 

Tabela 3. Tecnologias utilizadas para extração de sacarose da cana de açúcar 

Período 
Moagem/ Inovação 

Região 
Moendas Força Motriz 

Até Séc. XVI 

Pilões 
Trapiche 

Moinho romano 
Prensas 

Homem 
Animais 

Roda d’água 

Oriente 
Oriente Médio 
Mediterrâneo 

Séc. XVI 

Pilões 
Trapiche 

Moinho romano 
Prensas 

Homem 
Animais 

Roda d’água 

Oriente 
Oriente Médio 
Mediterrâneo 
Ilhas Atlântico 

Séc. XVII 

Inovação Homem 
Animais 

Roda d’água 

Oriente 
Ilhas Atlântico 

Américas 
Moendas de 2 rolos 
Moendas de 3 rolos 

Séc. XVIII Moendas de 3 rolos 
Animais 

Roda d’água 
Ilhas Atlântico 

Américas 

Séc. XIX 
Inovação Roda d’água 

Máquina a vapor 
Américas 
Europa Moendas horizontal 
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Trens moenda 
Difusor 

Açúcar Beterraba 

 

                                                                           Fonte: GAMA, 1979 apud (PIACENTE, 2010). 

A preferência por cada tecnologia variava de acordo com uma série de fatores, dentre eles as tradições 

culturais existentes na produção artesanal de cada região, a influência externa sofrida pela região ao longo dos anos e 

a aptidão de transformar tecnologias utilizadas no processamento de outras matérias-primas para a cana de açúcar 

(PIACENTE, 2010). 

Nas Américas, os moinhos de pedra (seguidos por prensagem), mostrados na Figura 4, cuja principal 

aplicação durante a Idade Média foi na maceração de especiarias, foram utilizados para extração do caldo da cana até 

o século XVII (PIACENTE, 2010). Após esse período as moendas de cilindro (Figura 5) passaram a ser utilizadas, 

adaptadas à força motriz animal (GALLOWAY, 1989). 

 

Figura 4. Moinhos de pedra no processamento da cana de açúcar. Fonte: GAMA, 1979 apud (PIACENTE, 2010). 

A atividade canavieira no continente americano apresentou grandes vantagens quando comparada a 

produção de cana de açúcar nas ilhas do Atlântico e do Mediterrâneo devido às novas técnicas de plantio e tratos 

culturais desenvolvidos na região (PIACENTE, 2010). O surgimento da moenda de dois cilindros foi considerado 

uma inovação tecnológica que contribuiu para uma melhora considerável na eficiência do processamento da cana de 

açúcar e uma diminuição na mão de obra necessária para a operação, já que com essa tecnologia as etapas de 

prensagem e picagem, até então fundamentais para o processo, eram dispensadas. Quanto maior a moenda, maior 

era sua capacidade de extração (PIACENTE, 2010). Este tipo de moenda apresentava duas configurações possíveis. 

Primeiramente, apresentava um arranjo de cilindros na horizontal, sendo denominada engenho de eixos. Esta 

apresentava um grande dispêndio energético no seu acionamento, o que representava uma grande desvantagem para 

a época, sendo em seguida substituída pela conformação de cilindros na vertical, também conhecida como moenda 

de palito, por apresentar vantagens consideráveis sobre a estrutura horizontal (GAMA, 1979). A simplicidade de 

construção que possibilita que sobre o cilindro alongado seja fixado o dispositivo de acionamento da moenda, resulta 

em um menor gasto de energia para sua movimentação. Além disso, a posição vertical dos cilindros aumentava a 

superfície de contato entre os rolos e a cana (GAMA, 1979); eliminava as etapas de prensagem; melhorava a 

qualidade do caldo extraído e diminuía os custos de produção (redução da mão-de-obra envolvida e aumento da 

qualidade do caldo extraído) (DANIELS e DANIELS, 1988). 
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Figura 5. Moendas de dois cilindros: a-d: moenda de dois rolos horizontais; e-i: moenda de dois rolos verticais. Fonte: DANIELS 
e DANIELS, 1988 apud (PIACENTE, 2010). 

A evolução da moenda de dois cilindros para a moenda de três rolos (Figura 6), desenvolvida 

exclusivamente para a indústria canavieira, caracterizou um avanço tecnológico que revolucionou a atividade 

canavieira, iniciando um novo ciclo de produção da cana de açúcar em diversos países. A principal inovação deste 

equipamento era o duplo esmagamento com apenas um acionamento, que era possível graças a existência de um 

terceiro cilindro central que transferia seu movimento aos demais cilindros. Outra importante vantagem era que o 

seu acionamento poderia ser realizado por qualquer fonte de energia existente na época. Devido ao seu êxito no 

aumento da eficiência na recuperação do caldo e da capacidade de extração, este equipamento substituiu 

completamente os antigos. Este novo modelo foi utilizado durante todo o século XVIII, sofrendo apenas pequenas 

melhorias em relação ao modelo original. Inicialmente, a disposição adotada para os rolos da moenda foi a vertical, 

porém problemas de desgaste entre partes móveis e de contato fizeram com que esta passasse por modificações 

incrementais ao longo do tempo (PIACENTE, 2010). 

 

Figura 6. Operação da moenda de três rolos verticais. Fonte: FERNANDES, 1971 apud (PIACENTE, 2010). 

Somente na Revolução Industrial que as descobertas científicas foram aplicadas na industrialização do 

açúcar sofendo as moendas significativas melhorias. Uma das modificações mais consideráveis foi na configuração de 
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seus cilindros, que passou a ser na horizontal, o que introduziu ganhos de eficiência produtiva e energética. Na 

época, diversas moendas foram patenteadas, principalmente nos EUA, e passaram a ser movidas a vapor, o que 

aumentou a capacidade de processamento dos engenhos em todas as regiões canavieiras do mundo. No entanto, as 

moendas apresentavam ainda uma baixa eficiência de extração de sacarose (60 a 65%), que só foi melhorada no final 

do século XIX, quando foram instalados os primeiros jogos de moenda em série, conhecidos como “tandem”. Este 

sistema em série, que pode ser composto por 4 ou até 5 ternos de moenda, proporcionou aumento na capacidade de 

esmagamento, melhora na eficiência de extração do caldo e geração de um bagaço mais seco, o que facilitava sua 

queima. Além disso, o surgimento de motores elétricos, substituindo as turbinas a vapor, contribuiu para que a etapa 

de preparo da cana fosse mais eficiente. Os motores elétricos não só trouxeram um ganho de energia ao processo 

como também uma maior uniformidade na alimentação do processo de extração. Estes dois fatores aumentaram 

expressivamente a eficiência do sistema de moendas que, por este motivo, é o sistema predominante até os dias de 

hoje em muitas usinas no Brasil e no mundo (PIACENTE, 2010). 

O princípio de funcionamento da moenda consiste no processamento mecânico da cana de açúcar em 

estágios graduais de compressão. No primeiro estágio, imediatamente posterior a limpeza e preparação da cana, 

ocorre apenas a sua compactação. Já no segundo e no terceiro estágios, a cana passa por uma primeira e segunda 

extração do caldo, na qual o bagaço processado sofre uma diluição com água em contracorrente para propiciar uma 

melhor extração. Como subprodutos, são obtidos o bagaço e o caldo da cana (PIACENTE, 2010). 

2.3.3. Evolução do processo de extração do caldo da cana de açúcar utilizando 

difusores 

O processo de difusão para extração de sacarose originou-se na Europa com o surgimento da indústria de 

açúcar de beterraba. Nos séculos XVIII e XIX, as guerras napoleônicas fizeram com que o mercado mundial de 

açúcar sofresse uma profunda transformação, uma vez que parte da Europa ficou desabastecida de açúcar de cana. A 

necessidade de achar um substituto para o açúcar de cana era evidente e com a ajuda de pesquisas lideradas pela 

França e Alemanha, a beterraba foi a biomassa mais indicada para a produção de sacarose. Com a adoção do método 

de extração de sacarose por difusão, a produção de açúcar de beterraba na Europa alavancou no final do século XIX. 

O princípio de funcionamento do difusor desenvolvido era simples e se baseava no gradiente de concentração de 

sacarose existente entre a beterraba e a água. A beterraba após ser fatiada (o que deixava as células que contém 

sacarose expostas) era disposta numa série de tanques por onde circulavam jatos de água quente. Esta água era 

responsável por extrair a sacarose presente na beterraba para fora das células, e esta extração cessava quando um 

novo equilíbrio de concentração de sacarose era atingido. Os primeiros difusores desenvolvidos trabalhavam com 

produção em batelada (PIACENTE, 2010).  

O difusor em batelada foi adaptado para operar com a cana de açúcar e começou a ser utilizado em 

algumas usinas brasileiras no final do século XIX e início do século XX. As usinas pioneiras encontravam-se no Rio 

de Janeiro, no engenho central de Bracuhy e no engenho central de Barcelos, em 1883. Contudo, após duas safras de 

operação, quando as usinas precisaram ampliar sua capacidade de processamento, os dois equipamentos foram 

substituídos por moendas. Diferentes usinas em outros estados brasileiros também fracassaram na tentativa de 

modificar seu sistema de extração. Apesar de apresentar vantagens como, maior qualidade do caldo extraído e maior 

capacidade de extração, os grandes problemas técnicos que o difusor apresentava, tais como inflexão na ampliação da 

capacidade de processamento, diluição excessiva do caldo de cana em água e o elevado teor de umidade no bagaço, 
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comprometeram o seu uso na agroindústria brasileira. As inovações na área de engenharia mecânica, que 

possibilitavam a construção de moendas mais modernas e eficientes e o surgimento das moendas em tandem 

também dificultaram a sua disseminação uma vez que o novo sistema apresentava grande melhora na eficiência e 

capacidade de extração. Consequentemente, no começo do século XX, essa tecnologia foi praticamente abandonada 

pela indústria açucareira brasileira (PIACENTE, 2010). 

Entretanto, a partir da década de 70, o esforço para melhorar a extração do açúcar da cana a partir de 

moendas ficou limitado, os equipamentos tornavam-se cada vez maiores e mais pesados e não apresentavam um 

aumento na sua eficiência de extração (PIACENTE, 2010). Com a popularização do difusor contínuo no continente 

europeu, com melhor controle produtivo e homogeneização da produção, o difusor de beterraba sofreu as 

modificações essenciais e foi adequado, pelos egípcios, para operar com a cana de açúcar (BAICOW, 1982).  

O primeiro difusor contínuo de cana de açúcar foi desenvolvido por volta de 1930. Este sistema foi 

denominado de “difusor de bagaço” e foi precursor para a tecnologia envolvida nos difusores atuais (BAICOW, 

1982). Grandes empresas de equipamentos do setor açucareiro, tais como a BMA, desenvolveram difusores 

contínuos que começaram a invadir mercados de importantes regiões açucareiras da África do Sul, Austrália e EUA 

nas décadas de 1950 e 1960. O arranjo técnico utilizado era geralmente composto por uma etapa de preparo da cana, 

um terno esmagador, um difusor e dois ternos esmagadores. Diferentes tipos de difusores de cana começaram a ser  

fabricados e a diferença principal entre eles era a matéria-prima utilizada (cana ou bagaço), a forma de construção 

(oblíquos, horizontais ou circulares) e seu princípio de funcionamento (lixiviação ou maceração, quando envolve 

conjunto de moendas antes do difusor). Os principais difusores patenteados no mundo foram: difusor oblíquo, 

DDS; difusor horizontal, de Semet e BMA; difusores circulares, Silver, Saturne, Suchen. Empresas como Dedini, 

Zanini e Sermatec, com licença internacional das empresas que patentearam as tecnologias, instalaram difusores de 

cana no Brasil no final do século XX. O primeiro difusor contínuo de bagaço de cana de açúcar no Brasil tinha uma 

capacidade de 100 toneladas de cana por hora (TCH) e foi introduzido pela Dedini em 1967, na usina São Francisco, 

em Charqueada, São Paulo (OLIVERIO, 2013). Em 1983, difusores de cana de açúcar com capacidade de 150 TCH 

foram instalados pela mesma companhia na Usina Galo Bravo, em Ribeirão Preto, e na destilaria Coamo situada na 

usina Decoil, no Paraná (OLIVERIO, 2013). Na década de 1990, outros três difusores foram instalados em usinas 

paulistas: usina Cruz Alta (Olímpia), CEVASA (Patrocínio Paulista), e Vale do Rosário (Morro Agudo) (PIACENTE, 

2010). Apesar disso, as moendas, que já eram utilizadas no Brasil desde o século XVII continuaram predominando 

no setor açucareiro no mundo todo devido a sua simplicidade de operação, eficiência de extração e flexibilização da 

produção (PIACENTE, 2010). Até o ano de 2004 de 347 usinas, apenas 8 operavam com difusores no setor 

sucroalcooleiro no Brasil (VOIGT I, 2009). 

Atualmente, o país que apresenta a maior proporção do número de difusores em relação ao número de 

usinas de cana de açúcar instaladas é a África do Sul. Desde a instalação dos primeiros difusores em 1966, todas as 

ampliações e novas instalações na África do Sul foram feitas empregando-se esse tipo de equipamento (Graham et al, 

1968). De 1975 a 1998, a eficiência de extração cresceu de 95.5% para 97.7% (TONGAAT, 2015). 

2.3.4. Extração de sacarose em moendas e difusores industriais no Brasil hoje 

O objetivo final do processo de extração de sacarose da cana de açúcar, seja ele realizado por moendas ou 

difusores, é separar o caldo, rico em sacarose, das fibras vegetais de cana.  

No Brasil, o sistema de moendas para extração de sacarose sempre foi e ainda é o mais utilizado na 

indústria canavieira. Até o ano de 2004, das 347 usinas em operação, apenas 8 utilizavam difusores para extração da 
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sacarose, o que equivale a 2,3% do total de sistemas de extração (VOIGT I, 2009; OLIVERIO, 2013). Já em 2007, 

13 novos difusores foram instalados no país, totalizando um aumento de 144% na capacidade nominal de extração 

por difusão (OLIVERIO, 2013). De 2007 a 2011, com o crescimento acentuado do setor sucroalcooleiro no país, o 

número de usinas de cana de açúcar subiu para 455, sendo que dessas, 32 delas empregavam o método de extração 

por difusão (7% do total).  Este significativo crescimento no número de difusores utilizados na etapa de extração 

apresenta uma tendência associada à escolha dessa tecnologia em projetos greenfield. Segundo Oliverio et al (2013), 

uma das características que contribuíram para um aumento na opção por difusores foram os difusores modulares 

sem corrente, que podem ser expansíveis e processam grandes quantidades de cana de açúcar (OLIVERIO, 2013).  

VOIGT I (2009) também afirma que o menor consumo de energia, os menores custos com manutenção e 

investimento inicial e menores problemas ligados à logística fazem do difusor um chamariz para investidores no 

setor. Já Piacente (2010) concluiu em suas pesquisas de campo que os projetos greenfield que optaram pela instalação 

de difusores utilizaram capital proveniente de um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Como o BNDES não financia a importação de equipamentos e máquinas cujos 

similares são fabricados no Brasil, os usineiros foram obrigados a procurar por fabricantes nacionais. Em razão disto, 

entre os anos de 2004 e 2006 havia uma grande procura por moendas no mercado nacional, e os fabricantes 

estimavam um período de dois anos entre a encomenda e a fabricação do equipamento. Sendo assim, a opção pelo 

difusor, que apresentava custo comparado reduzido e tempo máximo de fabricação e instalação completa de 18 

meses, era a mais plausível no momento.  

Sabe-se que um dos fatores que mais influenciam na escolha de um processo industrial é a eficiência 

máxima que pode ser obtida com a tecnologia envolvida no processo com o menor custo capital e de operação. 

Comparando-se moendas e difusores em termos de eficiência de extração, os difusores são capazes de fornecer de 

96-98% de eficiência, enquanto as moendas de 95-97%. Piacente (2010) realizou uma comparação dos valores 

médios obtidos para os coeficientes de extração de sacarose em algumas usinas brasileiras, tornando possível a 

comparação entre os dois sistemas. O resultado obtido pode ser observado na Tabela 4. Palacios et al (2014) também 

considera no seu trabalho valores de eficiência de extração de 96,2% e 98%, para moenda e difusor respectivamente, 

valores que se encontram dentro dos propostos por Piacente (2010). 

Tabela 4. Valores médios dos coeficientes de extração de sacarose de cana de açúcar em algumas usinas brasileiras. 

Sistema Valores máximos Valores mínimos Média 

Difusor 97,85% 96,62% 97,56% 

Moenda 96,50% 95,40% 95,90% 

Moenda + Difusor 

Moenda 

96,40% 95,70% 96,03% 
Difusor 

97,70% 96,20% 97,33% 

Fonte: Adaptado de (PIACENTE, 2010). 

Esta diferença entre as eficiências de extração dos dois sistemas, apesar de ínfima, pode ser significativa 

em termos de produtividade e lucratividade para uma usina de açúcar e/ou álcool. Além disso, para confrontar os 

dois métodos de extração, outros elementos também são cruciais e devem ser analisados com atenção: o gasto 

energético envolvido em cada etapa do processo; a sua flexibilidade; a intensidade da etapa de preparo da matéria-

prima; o percentual de umidade do bagaço gerado; a qualidade do caldo de cana obtido; os custos financeiros 

envolvidos na implantação e na manutenção dos sistemas dentre outros. Palacios et al (2014) comparou a geração de 

eletricidade e excesso de bagaço em usinas de cana de açúcar que empregam processos de extração de sacarose por 

moagem e difusão considerando tipos diferentes de turbinas (contrapressão e condensação-extração) e modos de 
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acionamento do sistema de extração (elétrico e mecânico). Usinas que possuem turbinas de condensação-extração e 

empregam difusores acionados por sistema elétrico podem produzir até 91,3 kWh/TC se uma integração térmica for 

considerada. Já usinas que empregam o mesmo tipo de turbina e acionamento do sistema de extração de sacarose, 

porém utilizando moendas, podem produzir até 80,7 kWh/TC, valor 12% menor (PALACIOS et al., 2014). Em 

relação ao consumo de eletricidade e energia térmica, moendas consomem em geral 16 kWh/TC de eletricidade, 

enquanto difusores 9 kWh/TC de eletricidade e 36,3 kWh/TC de energia térmica (excluindo energia térmica 

necessária para elevação da temperatura da água de embebição comum aos dois processos) (ENSINAS, 2007). 

Oliverio et al (2013) em seu trabalho fez uma comparação técnica entre os dois sistemas ao sintetizar 

parâmetros de processo observados por diferentes autores. O resultado está na Tabela 5. 
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Tabela 5. Comparação Técnica entre Difusores e Moendas 

  
Característica Moenda 

Difusor de Cana 

  Difusor Modular ou em Expansível sem Corrente 

P
a
râ

m
e
tr

o
 d

e
 P

ro
c
e
ss

o
 A

n
a
li

sa
d

o
 

Preparação da cana (VOIGT, 2009) 
Bons índices de extração com 85% de preparação da cana. 

Partículas finas e/ou pequenas podem ser alimentadas. 
Requer alto índice de preparação (acima de 90%). Bagaço com fibras longas 
são desejáveis e partículas finas dificultam a percolação do colchão de cana. 

Impacto de impurezas minerais  
Geram desgaste na moenda mas não afetam as taxas de 

extração. 

Geram poucos impactos na manutenção do equipamento. O efeito das 
impurezas na taxa de extração não pode ser quantificado tanto para moendas 

quanto para difusores. 

Impacto do tipo de solo/ colmatação 
do colchão de cana (entupimento) 

Pouco impacto na taxa de extração. Solos argilosos geram 
grandes desgastes dos cilindros. 

Solos argilosos, lodo e gel diminuem a percolação e as taxas de extração 
(RAMA et al., 2006). 

Impacto de impurezas vegetais (DIAS 
PAES, 2011) 

Perda de 2,3% na capacidade de extração para cada 1% de 
impureza vegetal. 

Perda de 3,1% na capacidade de extração para cada 1% de impureza vegetal. 
Fibras curtas e finas diminuem a percolação do colchão de cana. 

Qualidade do caldo de cana extraído 
(REIN, 1995) 

Grande concentração de sólidos em suspensão. Requer 
uma etapa de filtração. 

Baixa concentração de sólidos em suspensão devido ao processo de filtragem 
quando esse percola o colchão de cana (PIACENTE, 2010). Extrai grande 

quantidade de substâncias que não são açúcares (fenóis, polissacarídeos, etc) 
(MANECHINI, 2011). 

Diluição do caldo 
Até 80% de separação do caldo absoluto (sem adição de 
água). O caldo misturado remanescente é mais diluído. 

Não é possível a separação do caldo absoluto. O caldo misturado obtido 
possui alto índice brix. Moendas em tandem tornam possível a extração do 

caldo absoluto. 

Taxa de embebição 
Usual: 200-250% de fibra/ limitada pela operação da 

moenda. Alta taxa de embebição para moendas de menor 
capacidade. 

Ajustes podem ser realizados para aumentar o equilíbrio entre brix do caldo/ 
teor de umidade do bagaço/ extração/ consumo de energia na evaporação do 

caldo. Usual: 200-300% de fibra (VOIGT, 2010). 
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Evaporação de caldo requerida 
Baixas taxas de embebição requerem menor energia 

térmica. Consumo de vapor e/ou calor perdido podem ser 
recuperados na corrente de processo. 

A curva de aprendizagem obtida a partir da experiência na operação do 
equipamento vai determinar o ponto ótimo, particularmente em usinas de 

etanol e bioeletricidade.  Porém resultados preliminares mostram que a 
embebição será otimizada a partir da experiência com a cana proveniente da 

colheita mecanizada e que não passa pelo processo de queima (VOIGT, 
2010). 

Taxa de extração de sacarose no caldo 
Dificilmente ultrapassa 98% e tende a diminuir durante o 

período de moagem. 
98.5% pode ser atingido com 2 estágios de desague e dificilmente é impactada 

pelo desgaste durante o período de moagem (DELFINI, 2012). 

Energia térmica do sistema (demanda 
por vapor) 

Opera a 60°C e requer baixa energia térmica na extração. 
Opera entre 80-90°C. Requer maior energia térmica para extração e no estágio 

de evaporação do caldo quando altas taxas de embebição são utilizadas. 

Energia elétrica necessária na operação 
6000 kW requeridos para uma capacidade de 13000 TCD, 

exceto a etapa de preparação. 

3500 kW requeridos para uma capacidade de 13000 TCD, exceto a etapa de 
preparação. O consumo de energia elétrica na preparação é similar ao das 

moendas. 

Bioeletricidade disponível para 
exportar para a rede 

Alta demanda de energia elétrica para operação do sistema/ 
baixa demanda de energia térmica. 

Baixa demanda de energia elétrica para operação do sistema/ alta demanda de 
energia térmica. Dependendo do sistema de cogeração, taxas similares de 

exportação de energia para rede podem ser obtidas especialmente em sistemas 
com baixa porcentagem de extração no último estágio de cogeração da 

turbina. 

Contaminação Biológica 
(MACKRORY, 1984) 

Opera a baixas temperaturas, favorecendo atividade 
biológica. 

Opera entre 80-90°C, o que reduz a atividade microbial e as perdas de 
açúcares redutores. 

Qualidade do bagaço gerado 
Baixa concentração de impurezas minerais. Grande 

homogeneidade no tamanho das partículas do bagaço e 
grande estabilidade do percentual de umidade. 

Maior concentração de impurezas minerais. Grande quantidade de partículas 
de maior tamanho. Controle de umidade do bagaço é mais complicado com 

somente uma moenda ou somente um estágio de desague. Maiores 
dificuldades na sua queima e maior desgaste de boilers convencionais. 
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Geração de eletricidade/ teor de 
umidade no bagaço 

Teor de umidade do bagaço mais estável e independente 
do nível de impurezas na alimentação do bagaço. Garante 
maior estabilidade na queima em boilers convencionais e 

na operação de turbo-geradores. 

Dois estágios de desague podem ser necessários para atingir a mesma 
estabilidade obtida em sistemas de moendas em tandem. 

Produção de açúcar 
Fácil separação do caldo absoluto para produção de açúcar 
pode simplificar o tratamento do caldo em usinas de açúcar 

e etanol. 

O tratamento do caldo misturado é mais complexo quando o objetivo é obter 
açúcar de alta qualidade devido aos índices de contaminantes (MANECHINI, 

2011 e DELFINI, 2012). Somente com a existência de uma moenda após a 
etapa de preparação da cana é possível obter o caldo absoluto para produção 
de açúcar. No trabalho de campo de Piacente (2010) foi sugerido que quando 

a cana é submetida às altas temperaturas do sistema de difusão, essa libera 
uma cera contida em sua casca. Esta cera é arrastada junto ao caldo e dificulta 

os processos tradicionais de tratamento e clareamento do caldo. 

Produção de Etanol 
Produz caldo com alta concentração de sólidos em 

suspensão e não permite a reciclagem da lama, obtida após 
o tratamento do caldo à moenda. 

Permite a reciclagem da lama, obtida após o tratamento do caldo, ao difusor. 
Algumas plantas optaram por eliminar a etapa de clarificação do caldo. Porém, 
nesse caso, a alta concentração de sólidos suspensos na etapa de fermentação 
pode causar danos nas centrífugas e acumular sólidos no sistema. A adoção 

dessa prática ainda é controversa.  

Variação na alimentação da cana 
Mais estável a oscilações na alimentação da cana se existe o 

controle da pressão/ajuste do espaço entre os rolos. 
Mais sensível a oscilações na alimentação da cana. Longas paradas e start-ups 

frequentes devem ser evitados. 

Flexibilidade Operacional 
É possível instalação de um by-pass para manutenção das 
moendas. Demanda um número maior de operadores e 

uma maior atenção destes. 

Falhas no sistema de transporte do colchão da cana impedem sua operação. 
Controle automatizado. No caso de difusores modulares expansíveis sem 

corrente a operação do difusor não será interrompida se uma ou mais esteiras 
falharem. 

Fonte: Adaptado de (OLIVERIO et al, 2013).
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Pode-se perceber que a escolha por um dos métodos deve se basear em diversas questões, não cabendo 

generalizar a superioridade de um método em relação ao outro. 
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3. FENÔMENOS DE TRANSPORTE ENVOLVIDOS NA EXTRAÇÃO SÓLIDO-

LÍQUIDO EM DIFUSORES INDUSTRIAIS 

Resumo 

No processo de extração em difusores industriais ocorrem simultaneamente três diferentes tipos de 

fenômenos de transporte: transferência de calor, massa e quantidade de movimento. Nesse capítulo, cada um dos 

fenômenos considerados na modelagem, simulação e otimização do difusor de biomassa será apresentado. 

Abstract 

In the extraction process of industrial diffusers, three different types of transport phenomena 

simultaneously occur: heat, mass and momentum transport. In this chapter, each of the considered phenomena in 

the modeling, simulation and optimization of the biomass diffuser will be presented. 

3.1. Introdução 

O processo de extração em difusores industriais é um processo de extração sólido-líquido, no qual o 

sólido contém o soluto que se quer extrair a partir do contato com o líquido. Nesse processo de extração sólido-

líquido, ocorrem simultaneamente três diferentes tipos de fenômenos de transporte: transferência de calor, massa e 

quantidade de movimento. Cada um desses fenômenos se dá devido a uma condição de desestabilização do 

equilíbrio do sistema pela ação de uma força motriz. A força motriz é a diferença de temperatura no caso dos 

processos de transferência de calor, a diferença de concentração no caso dos processos de transferência de massa e a 

diferença de quantidade de movimento no caso dos processos de transferência de quantidade de movimento. No 

entanto, a resposta de reação a cada um dos fenômenos, em virtude da força motriz, está associada à resistência 

térmica oferecida pelo sistema à troca de calor, à resistência ao transporte do soluto oferecida pelo sistema à 

transferência de massa e à resistência a movimentação do fluido oferecida pelo sistema à transferência de quantidade 

de movimento, conforme representado na Equação 1 (CREMASCO, 1998). 

 

𝐹𝑒𝑛ô𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
1

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑜 𝑓𝑒𝑛ô𝑚𝑒𝑛𝑜
∗ 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧                        (1) 

 

Para o processo de extração sólido-líquido modelado nessa tese, os processos de transferência de calor 

serão desconsiderados, visto que o impacto da diferença de temperatura na eficiência de extração não é substancial e 

ocorre apenas em nível molecular. Além disso, uma boa isolação térmica virtualmente elimina as variações de 

temperatura e ao longo do processo. Sendo assim, a análise do problema terá como enfoque o equacionamento e a 

resolução dos processos de transferência de massa e quantidade de movimento que ocorrem ao longo do 

equipamento. 

Considerando o processo de transferência de massa, a resistência ao transporte pode estar relacionada a 

interação soluto-meio ou a interação soluto-meio somada à uma ação externa. Na relação intrínseca soluto-meio, o 

transporte acontece em nível molecular e o fluxo líquido obedece à segunda lei da termodinâmica. A força motriz 
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considerada é a diferença de concentração e o fenômeno é conhecido como difusão (CREMASCO, 1998). O 

fenômeno da difusão pode ser descrito a partir da lei de Fick e de um coeficiente de difusão (D), devendo ser 

estudado com um método baseado em fundamentos e conhecido como método de parâmetros distribuídos 

(“distributed-parameter model”). Este método considera o sistema como um contínuo, sendo os detalhes das interações 

moleculares ignorados. Dessa forma, um balanço diferencial de massa é realizado para o sistema e considera-se que a 

concentração de soluto varia no espaço e no tempo e que o coeficiente de difusão é constante (SECCHI, 1995). 

Entretanto, em alguns processos nos quais tanto as propriedades e características dinâmicas do fluido em 

escoamento quanto a geometria do sistema podem influenciar na quantidade de massa transferida, a resistência ao 

transporte estará associada à interação soluto-meio somada às ações externas.  A força motriz considerada também é 

a diferença de concentração (mas não exclusivamente) e o fenômeno é conhecido como convecção mássica ou 

transferência de massa (CREMASCO, 1998). Esse fenômeno ocorre em nível macroscópico e pode ser explicado 

por um coeficiente convectivo de transferência de massa ou simplesmente coeficiente de transferência de massa 

(Dm). O coeficiente Dm é um parâmetro cinemático e depende do movimento e características do meio, assim como 

da interação molecular soluto-solvente. Ele deve ser analisado a partir de uma abordagem mais fenomenológica, 

obtida considerando-se um método de parâmetros agrupados (“lumped-parameter model”) no qual todos os detalhes 

internos ao sistema são ignorados, a concentração de soluto é considerada homogênea, variando apenas no tempo, e 

representa valores médios sobre o volume do sistema. Nessa abordagem, o coeficiente de transferência de massa não 

é constante (SECCHI, 1995). 

Em difusores industriais, ambos os métodos de transferência de massa (difusão e convecção mássica) 

estão presentes. Para a modelagem, simulação e otimização de difusores industriais propostas nesse trabalho, no 

entanto, a abordagem escolhida para o fenômeno de transferência de massa foi a abordagem macroscópica por 

parâmetros agrupados devido aos seguintes fatores: 

 A partir do simulador e do método de otimização desenvolvidos pretende-se minimizar problemas 

operacionais reais, tais como flooding, que ocorrem em difusores de biomassa industriais. Como esses problemas estão 

predominantemente relacionados com o processo de convecção mássica, a abordagem macroscópica é uma boa 

aproximação que viabiliza atingir os objetivos propostos. 

 Para que seja possível considerar problemas operacionais, o processo de otimização desenvolvido 

deve ser acoplado a um sistema de monitoração e controle capaz de simular em tempo real o processo de extração. 

As variáveis acessíveis na planta industrial e que podem ser medidas com a instrumentação local são a altura do 

colchão de cana, a altura do nível dinâmico de líquido no colchão, a vazão de percolação e a concentração de soluto 

no fluido percolante que deixa cada estágio. Deste modo, se um modelo de parâmetros distribuídos fosse adotado, 

além de não ser possível obter o perfil de concentração de soluto em cada posição do contínuo nos diversos estágios 

de extração em um dado instante de tempo, uma análise em nível microscópico aumentaria consideravelmente o 

tempo de simulação inviabilizando a otimização proposta. 

3.2. Extração sólido-líquido por difusão  

O fenômeno da difusão pode ser compreendido a partir da segunda lei da termodinâmica que afirma que, 

devido à existência de desvios da condição de equilíbrio termodinâmico, haverá fluxo de matéria de uma região de 

maior a outra de menor concentração de uma determinada espécie química (CREMASCO, 1998).  
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Para compreender a extração sólido-líquido por difusão sob o ponto de vista termodinâmico, é preciso 

verificar as condições de equilíbrio termodinâmico entre as fases existentes no processo.  Equilíbrio termodinâmico 

acontece quando um sistema está em condições de equilíbrio térmico (T=T0), mecânico (P=P0) e químico (µ=µ0). 

Quando duas fases estão em contato, as mesmas trocam seus componentes entre si até cada fase atingir um valor 

constante, ou seja, até as fases atingirem o equilíbrio. Nas condições de equilíbrio do processo de difusão, 

denominando a fase sólida de S e a líquida de L temos que: 

 

𝑇𝑆 = 𝑇𝐿                  (2) 

𝑃𝑆 = 𝑃𝐿                                                                                                                        (3) 

µ𝑆 = µ𝐿                                                                                                                                                  (4) 

𝑆 = 𝑑𝑆𝐿 + 𝑑𝑆𝑆                  (5) 

 

Onde T = Temperatura, P = Pressão, µS/L = potencial químico das fases, S = entropia de cada fase e dS = 

variação de entropia de cada fase. 

Estes são critérios básicos para que o sistema esteja em equilíbrio. À pressão e temperatura constantes, 

como é o caso do sistema de extração de sacarose estudado, o que garante o estado de equilíbrio é a minimização da 

energia livre de Gibbs. O equilíbrio é então atingido quando a energia livre de Gibbs é mínima com relação ao 

número de mols dos compostos. Logo, 

𝑑𝑔𝑆 + 𝑑𝑔𝐿 ≤ 0                   (6) 

Ou ainda: 

𝑑𝐺𝑆,𝐿 ≤ 0                     (7) 

O potencial químico (µi) de uma espécie i pode ser definido como o potencial associado à propensão para 

reação química da espécie i. O potencial químico é função da energia interna, U e entropia, S, em que estabelece 

relações com a pressão (P) e a temperatura (T) em função das composições (xi, xi+1,...) através de outras duas funções 

auxiliares: a fugacidade e a atividade. Como o potencial químico é difícil de ser calculado, usamos o conceito destas 

duas propriedades para estabelecer e calcular o equilíbrio. Fugacidade de um componente i (f i) é uma propriedade 

termodinâmica para gases reais que apresenta dimensão de pressão e que tem o valor de 1u para gás ideal em 

qualquer pressão. Já a atividade, é uma medida de quanto às interações entre moléculas de uma solução não ideal a 

desviam da idealidade. A fugacidade se relaciona com o potencial químico através da Equação 8: 

µ𝑖 = µ𝑖  
0(𝑇) + 𝑅𝑇𝑙𝑛 (

𝑓𝑖

𝑓𝑖0
)                                                                                             (8) 

Onde R é a constante ideal dos gases, µ𝑖
0(𝑇) é o potencial químico do composto i em um estado padrão, 

tal que fi0 deve estar definido no mesmo estado. Como a fugacidade é proporcional à energia livre de Gibbs, no 

equilíbrio pode-se considerar que a fugacidade da fase líquida é igual à da fase sólida: 

𝑓𝑖
𝑆 = 𝑓𝑖

𝐿
                  (9) 

Essa igualdade de equilíbrio também pode ser definida a partir do coeficiente de atividade (𝛾i): 

𝑥𝑖
𝑆𝛾𝑖

𝑆𝑓𝑖
𝑆 = 𝑥𝑖

𝐿𝛾𝑖
𝐿𝑓𝑖

𝐿
               (10) 

Onde xi corresponde à concentração do componente i na solução. 

Logo, no equilíbrio termodinâmico: 𝑑µ𝑖 = 𝑑𝑥𝑖 =  𝑑𝐶𝑖 = 0 . Uma situação de não equilíbrio 

termodinâmico pode ser interpretada como:  𝑑𝐶𝑖 ≠ 0 .  
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O cálculo do equilíbrio termodinâmico corresponde à obtenção do mínimo global da energia livre de 

Gibbs, que em um sistema bifásico e multicomponente (NC = número de componentes) é formulado como a 

minimização da função de Gibbs: 

𝐺 =  ∑ ∑ 𝑛𝑖
𝑗2

𝑗=1
𝑁𝐶
𝑖=1 µ𝑖

𝑗
               (11) 

Onde ni
j é o número de mols do componente i presente na fase j, µi

j é o potencial químico do 

componente i na fase j. 

Pode-se afirmar então que o fenômeno da difusão molecular da sacarose em difusores industriais se dá 

devido a diferença de potencial químico entre a fase líquida (fluido percolante) e a fase sólida (biomassa) e indica que 

haverá deslocamento líquido da matéria de uma região de maior para outra de menor concentração de uma espécie 

química. Para descrevermos as características do equilíbrio sólido-líquido do sistema, é necessário resolver as 

equações de equilíbrio acima e a equação gerada a partir da Equação 10. 

𝑓𝑖
𝐿

𝑓𝑖
𝑆 =

 𝑥𝑖
𝑆𝛾𝑖

𝑆

𝑥𝑖
𝐿𝛾𝑖

𝐿                                                                                                                      (12) 

Para a resolução das equações de equilíbrio do sistema é necessário desenvolver um programa 

termodinâmico, que obterá o diagrama de fases da solução de sacarose. Os dados termodinâmicos irão contribuir 

para encontrar os valores da concentração de sacarose na biomassa e no fluido percolante no estado do equilíbrio. 

Esta análise, porém, não faz parte do escopo deste trabalho, visto que não tem relação direta com o objetivo 

proposto.  

3.3. Extração sólido-líquido por convecção mássica 

O processo de convecção mássica/transferência de massa é similar ao processo de difusão: ocorre devido 

a diferença de concentração entre dos meios e consiste no transporte de um componente de uma região mais 

concentrada do componente para uma região menos concentrada. Porém, diferentemente do processo de difusão, o 

processo de transferência de massa não ocorre em nível molecular. Pacotes de matéria podem ser transportados por 

perturbações na solução em que estão contidos, o que ocasiona a transferência do soluto não somente devido a 

gradientes de concentração, como também em virtude do movimento do meio. Tal influência do escoamento da 

solução depende da distribuição de velocidade do solvente, a qual independe da distribuição de concentração de 

soluto (CREMASCO, 1998). 

Dado tal fato, é de extrema importância conhecer a distribuição da velocidade e da característica do meio 

para avaliar suas influências tanto na distribuição de concentração do soluto quanto no coeficiente convectivo de 

transferência de massa. Para isso, é necessário analisar os tipos de escoamento existentes e a sua relação com os 

níveis microscópicos e macroscópicos de transferência de quantidade de movimento. 

Admitindo que um fluido newtoniano escoe lentamente sobre uma placa plana horizontal parada de 

maneira que o escoamento do fluido se comporta como um conjunto de lâminas sobrepostas escoando paralelas 

entre si. Uma lâmina tem característica macroscópica e é formada por diversos pacotes de fluido de dimensão 

molecular. A transferência de movimento nas lâminas dá-se por choques moleculares: colisões de pacotes de fluido 

de dimensões microscópicas (que não modificam sensivelmente o trajeto ordenado das lâminas). Este escoamento é 

dito então laminar e a transferência de quantidade de movimento é governada por um parâmetro relacionado ao 

aspecto intrínseco deste fenômeno de transporte. Este aspecto é inerente ao fluido e está associado a uma ação 

retardadora entre lâminas decorrentes dos choques moleculares, conhecida como ação cisalhante. Cada fluido possui 
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uma propriedade associada a ação cisalhante e essa propriedade é conhecida como viscosidade cinemática (µc). A 

viscosidade cinemática é a propriedade que dita a transferência de quantidade de movimento em nível molecular 

(CREMASCO, 1998). 

Considerando agora que a velocidade da corrente livre foi aumentada de tal forma que existem choques 

entre as lâminas mais distantes da placa. Estes choques caracterizam a transferência macroscópica de quantidade de 

movimento e fazem com que o escoamento deixe de ser laminar, tornando-se crítico. Se em um último momento, a 

velocidade da corrente livre é aumentada de forma que todas as lâminas (inclusive as mais próximas a placa) chocam-

se entre si existindo uma mistura completa entre as lâminas, a parcela de transferência macroscópica de quantidade 

de movimento é ainda maior do que a anterior, e o escoamento é dito turbulento.  

Logo, a velocidade do fluido e a geometria do sistema onde ocorre o fenômeno é que ditam a 

transferência de quantidade de movimento em nível macroscópico (CREMASCO, 1998). 

3.4. Escoamento em meio poroso 

Além da análise do tipo de escoamento existente, também é importante que o tipo de meio no qual se dá 

o escoamento seja analisado. A biomassa é considerada um meio poroso visto que é uma estrutura porosa cujas 

partículas possuem forma bastante irregular (RODRIGUEZ, 1990). Consequentemente, o escoamento do fluido 

percolante no interior das células abertas é governado pelas leis de escoamento em meio poroso, sendo uma lei 

muito importante a de Darcy. A lei de Darcy (equação 13) é uma simplificação das equações de Navier-Stokes sob as 

hipóteses de escoamento laminar e incompressível e permite determinar os campos de velocidade e pressão em um 

escoamento.  

𝜐 = −
𝑘

𝜇
(
𝑑𝑝

𝑑𝑧
+ 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔)                                                                                                         (13) 

Onde: 

υ = velocidade de escoamento do fluido no leito poroso (velocidade de Darcy) 

k = permeabilidade do meio poroso 

µ = viscosidade do fluido  

  dP/dz = gradiente de pressão absoluta observado no interior do meio poroso 

g = aceleração da gravidade 

A força motriz para que ocorra um processo de escoamento é a queda de pressão existente no tubo onde 

se dá o escoamento e a resistência oferecida ao escoamento é devido a viscosidade do fluido que escoa. O 

escoamento de um fluido em um leito poroso é proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à 

viscosidade do fluido em questão sendo a proporcionalidade chamada de permeabilidade do meio (k). A 

permeabilidade do meio corresponde a resistência oferecida pelo meio à passagem do fluido.  
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4. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE DIFUSORES INDUSTRIAIS PARA 

EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO 

Resumo 

A operação de difusores industriais de biomassa envolve diversos princípios de funcionamento baseados 

no processo de extração sólido-liquido. O processo é composto por diferentes etapas e pode ser influenciado por 

diversos fatores. Esse capítulo explica o funcionamento de difusores industriais de biomassa e os fatores e problemas 

que existem na operação desse equipamento. 

Abstract 

 The operation of industrial biomass diffusers involves several operating principles based on the solid-liquid 

extraction process. The process is composed of different steps and can be influenced by several factors. This chapter 

explains the operation of industrial biomass diffusers and the factors and problems that exist in the operation of this 

equipment. 

4.1. Introdução 

A extração de um soluto contido em uma biomassa em difusores industriais consiste de um sistema de 

extração sólido-líquido em contracorrente. Neste processo, o líquido (água) percola através de um leito de sólidos 

(biomassa previamente preparada), também chamado colchão de fibra, apoiado em chapas perfuradas, que se desloca 

horizontalmente através de um sistema de correntes e taliscas, ou através de um fundo móvel. O líquido é drenado 

para uma série de reservatórios (um reservatório em cada estágio), e é recirculado para o estágio seguinte por meio de 

bombas, seguindo em direção contrária à do sólido. 

O sistema de distribuição sequencial do líquido de embebição consiste de um conduto principal, 

derivações perpendiculares e calha de distribuição. O conduto principal é conectado diretamente à bomba de 

recirculação, sendo posicionado transversalmente ao eixo do difusor. Derivações de menor diâmetro instaladas 

perpendicularmente ao duto principal vertem líquido sobre a calha de distribuição responsável pela formação de um 

jato em forma de cortina ou cônico para que o líquido percole uniformemente o colchão de fibra. O soluto, exposto 

pelo preparo prévio da biomassa, é deslocado por lixiviação (lavagem) pelo fluido de embebição (processo mais 

rápido) e o soluto remanescente no interior das células do material fibroso que não foi “aberto” pela preparação da 

biomassa é extraído por um processo mais lento de difusão (OLIVERIO, 2013). Após percolar o leito de fibras e 

extrair o soluto, o líquido concentrado é então coletado e bombeado para o estágio seguinte. A concentração de 

soluto no líquido aumenta gradativamente até atingir o seu máximo no reservatório situado próximo a entrada de 

biomassa no difusor (primeiro estágio). Da mesma forma, a fibra se desloca em direção contrária, tendo sua 

concentração de soluto diminuída gradativamente até chegar à outra extremidade do difusor (último estágio). As 

forças motrizes do processo são a distribuição de velocidade do fluido nos poros da fibra, que contribui para a 

lixiviação do soluto nas células abertas da biomassa e a diferença de concentração de soluto existente entre a fibra e a 
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água. Um esquema de funcionamento de um difusor industrial, incluindo os equipamentos de preparo, está 

representado na Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema de funcionamento de um difusor e sistema de preparo da biomassa. 

Este sistema pode ser caracterizado pela existência de diversos estágios de extração, caracterizados por 

reservatórios e bombas, que operam em conjunto e caracterizam um processo modular contínuo. O mesmo pode ser 

melhor observado na Figura 8 que representa um projeto de um difusor industrial. 

 

Figura 8. Projeto de um difusor industrial.   

A água de embebição alimentada no difusor deve estar a uma temperatura entre 65 e 90°C, o que facilita o 

processo de difusão do soluto. Já a fibra, ao deixar o difusor, é ainda submetida ao esmagamento em dois ternos de 

moenda cuja finalidade é diminuir seu teor de umidade, que está próximo de 80%, para um valor próximo de 50% 

para que ela possa ser queimada nas caldeiras para produção de calor e eletricidade (PIACENTE, 2010). Os 

parâmetros típicos de um difusor de cana de açúcar, segundo Breward et al. (2012) são: comprimento de 

aproximadamente 60 m; número de estágios de 12 a 14; largura de aproximadamente 4 m; altura do colchão de cana 

de aproximadamente 1,8 m e velocidade do colchão de cana de 0,8 m/min. 

4.2. Etapas envolvidas no processo de extração  

O processo de extração sólido-líquido em difusores industriais é constituído de várias etapas e todas 

possuem determinada influência sob o índice de extração final obtido. No caso da cana, por exemplo, desde o 

momento em que é cortada no campo até o momento em que é processada essa pode perder uma quantidade 

significativa de açúcares se o transporte da mesma até a usina exceder um período de tempo pré-estabelecido. Sendo 

assim, este tempo de transporte, apesar de não ser considerado uma etapa do processo de extração, também é crucial 

na maior parte das vezes, para obtenção de uma alta eficiência de extração e deve, consequentemente, ser 

minimizado. 
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As etapas envolvidas no processo de extração sólido-líquido em um difusor de biomassa industrial são 

mostradas abaixo: 

Recepção e preparo da biomassa: A biomassa, depois de descarregada, passa por um sistema de 

lavagem nas mesas alimentadoras (Figura 9), cujo objetivo é eliminar impurezas, chegando a um percentual máximo 

de 3% de impurezas totais (ANSELMI, 2003). No caso da cana, o processo de lavagem só é realizado quando o 

corte da cana é manual. Atualmente o sistema de limpeza a seco, que utiliza ventiladores para a remoção de palha e 

parte da areia, é a melhor alternativa para lavagem de cana, pois diminui a perda de sacarose, e elimina a água de 

lavagem, tanques de decantação, tubulações, bombas e etc. (ANSELMI, 2003).  

 

Figura 9. Etapa de lavagem da cana. Fonte: (PIACENTE, 2010) 

Corte e desfibramento da biomassa: Após passar pela mesa alimentadora, uma esteira metálica conduz 

a biomassa para picadores e desfibradores (Figura 10), que são equipamentos responsáveis pelo preparo (pré-

tratamento) da matéria-prima. Estes são capazes de cortar a biomassa em tamanhos menores e romper as células da 

parede celular para facilitar o processo de extração. A etapa de preparação da biomassa é crucial para a obtenção de 

altos índices de extração, visto que o processo de lixiviação (etapa rápida de transferência de massa) é o responsável 

por extrair a maior parte do soluto. No caso da cana, testes em escala piloto e laboratório mostraram que uma 

preparação mais intensa da cana e velocidades/vazões de percolação próximas da máxima (para que não ocorra o 

flooding no respectivo estágio) aumentam significativamente a parcela de caldo sacarídeo extraído pelo processo de 

lixiviação devido ao aumento do contato/interação sólido-líquido (REIN, 1995). Para definir o grau de preparo da 

cana, a medida mais comumente utilizada é o índice de preparo (IP) da matéria-prima (REIN, 1995). O IP fornece a 

quantidade de açúcar capaz de ser facilmente extraída da amostra pré-tratada de cana de açúcar e pode ser medido a 

partir da técnica laboratorial definida no manual de instruções da CONSECANA (CONSECANA, 2006). Os 

sistemas de picagem e desfibramento devem ser capazes de alcançar índices de preparo acima de 90% (VOIGT, 

2009), adequados ao processo de extração em difusores. A biomassa desfibrada é conduzida pela esteira de borracha 

até o difusor. Essa etapa é essencial para aumentar o rendimento do processo de extração e diminuir o gasto 

energético do sistema (RIBEIRO, 2003). 
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Figura 10. Conjunto de martelos do desfibrador. Fonte: (PIACENTE, 2010). 

Processo de transferência de massa e difusão: Etapa desenvolvida na sub-sessão acima. 

Processo de secagem e descarga da biomassa residual: O processo de secagem da biomassa residual 

tem como finalidade diminuir seu teor de umidade próximo de 80% para um valor de 50-55%, que permite que o 

resíduo seja queimado nas caldeiras para produção de energia de forma segura (PIACENTE, 2010). A primeira etapa 

consiste de um terno desaguador de dois rolos perfurados que esmagará a biomassa formada na extração. Já a 

segunda e última etapa, consiste de um terno secador, que é um terno tradicional de moenda com três rolos que 

diminuirá o teor de umidade restante a 50%.   

4.3. Fatores que influenciam no processo de extração 

O sistema de extração está sujeito à influência de parâmetros físico-químicos, mecânicos e técnicos que 

podem comprometer a eficiência e o rendimento do processo de extração. A fim de minimizar as perdas de eficiência 

e rendimento de extração na indústria de cana, diversos pesquisadores e consultores de usinas brasileiras exploraram 

certos elementos que poderiam afetar o processo. 

Azevedo (1996) apresentou diversos elementos que podem modificar o processo de extração, tais como: 

 Tamanho de partícula: Um menor tamanho de partícula está relacionado a rupturas mais intensas 

das membranas celulares. Sendo assim, para obter uma melhor eficiência de extração é necessário um menor 

tamanho de partícula, o que leva a um maior índice de preparo da cana. 

 Gradiente de concentração: Quanto maior o gradiente de concentração de sacarose entre a cana de 

açúcar processada e o solvente (água), maior a eficiência de extração obtida no difusor. 

 Taxa de percolação (volume de liquido de extração que passa por uma certa área do colchão de 

fibra por unidade de tempo): Esta taxa também está relacionada ao grau de preparo da fibra, à distribuição de 

partículas e à temperatura de operação. Quanto maior é a taxa de percolação, maior a extração. 

 Tempo de residência: É usual que um aumento no tempo de residência resulte no aumento da taxa 

de extração do caldo. Porém, é necessário controlar esse tempo, visto que uma longa exposição da cana às condições 

de temperatura e pH do difusor podem trazer modificações indesejáveis nas características do caldo extraído. 

 Temperatura: Geralmente o aumento na temperatura do liquido que flui pelo difusor favorece o 

processo de extração, uma vez que há um aumento na difusão molecular e uma redução na viscosidade do liquido. 
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Existe, porém, um limite de temperatura que deve ser respeitado para que a inversão de açúcares não ocorra. Para o 

difusor, a temperatura ótima está na faixa de 65 a 90°C. 

No relatório apresentado no 13º Seminário Brasileiro Agroindustrial (2012), consultores da Raízen 

afirmam que outro fator que é diferencial e essencial para uma boa eficiência de extração é a existência de um baixo 

teor de impurezas. As impurezas podem afetar diversos fatores que são diretamente proporcionais ao rendimento de 

extração, tais como: 

 Teor de fibra na cana: Impurezas aumentam o teor de fibra da cana, aumentando a quantidade de 

caldo retido no bagaço final e diminuindo a extração. 

 Índice de preparo: Queda do índice de preparo da cana com o aumento de impurezas, o que 

aumenta o desgaste dos equipamentos de preparo e modifica as características do material preparado que é 

direcionado para o difusor. 

 Taxa de percolação no colchão de cana do difusor: Tanto as impurezas vegetais quanto minerais 

prejudicam a percolação do líquido na cana nos difusores. As impurezas vegetais dificultam a percolação ao longo de 

todo o difusor uma vez que diminuem a porosidade da cana. As impurezas minerais, entretanto, prejudicam a 

percolação em determinados trechos devido ao acúmulo das mesmas em regiões de camada de cana.  

 Tempo de residência: Impurezas vegetais diminuem a densidade da cana, aumentando o tempo de 

residência da mesma nos difusores. 

 Taxa de embebição: As impurezas presentes na cana diminuem a taxa de embebição dos difusores 

devido à maior dificuldade de percolação gerando um efeito extremamente negativo para a extração. 

Já Hocking et al. (2014), alerta sobre as dificuldades operacionais que surgem devido à variação da 

permeabilidade do colchão de fibra em relação às condições nominais de projeto. A permeabilidade do colchão de 

fibra não é constante ao longo do seu eixo vertical, tendendo essa a diminuir ao longo do colchão e atingir um valor 

mínimo no fundo do difusor, causando a compactação do colchão de fibras (BREWARD et al., 2012). Por outro 

lado, em casos nos quais equipamentos mecânicos, tais como descompactadores, são inseridos em pontos 

intermediários dos difusores, a permeabilidade em camadas superiores do colchão pode ser menor do que em 

camadas inferiores (BREWARD et al., 2012). Esse perfil de permeabilidade gera regiões de pressão negativa ao longo 

do colchão e, consequentemente leva a formação de espaços vazios (BREWARD et al., 2012) que diminuem a 

capacidade de escoamento do fluido percolante e a eficiência de extração. Sendo assim, a variação de permeabilidade 

pode levar a compactação ou à formação de espaços vazios no colchão de cana, mudando a velocidade de percolação 

do caldo e, resultando em condições de flooding, recirculação ou drenagem do líquido em alguns dos estágios do 

difusor. 

4.4. Problemas mais frequentes em difusores industriais 

Um dos problemas operacionais mais frequentes e mais graves que ocorre no processo de extração em 

difusores industriais é a formação de um regime de inundação ou flooding, no jargão da área. O regime de flooding pode 

ser gerado por condições adversas, tais como modificações da permeabilidade da fibra ao longo da altura do colchão 

e a não uniformidade da altura do colchão ao longo da largura e comprimento do difusor. Essa condição ocorre 

quando fluido continua a ser injetado na superfície do colchão de cana em um ponto em que o leito já não é mais 

capaz de absorver o líquido, gerando transbordamento do mesmo para os estágios seguintes e/ou anteriores 
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(LOUBSER & JENSEN, 2015). O regime de flooding afeta negativamente a operação do difusor devido ao fluxo de 

líquido para o estágio incorreto, o que altera a dinâmica do processo e diminui assim a eficiência de extração.  

Para resolver esse problema, uma prática comumente adotada na indústria consiste em desligar a bomba 

que fornece líquido ao estágio sob o regime de flooding. Apesar de resolver temporariamente o problema, essa prática 

pode levar a um excesso de líquido em um dos estágios restantes e, consequentemente, à formação de uma nova 

condição de flooding. Além disso, uma vez que a bomba é religada, o fluxo extra de líquido nesse respectivo estágio 

muitas vezes volta a ocasionar o regime de flooding no respectivo estágio de extração (HOCKING et al, 2014). Um 

outro artifício que se apresenta viável para não só diminuir como também prevenir a ocorrência do regime de flooding 

consiste em adotar vazões de embebição de líquido menores do que as de projeto (HOCKING et al, 2014). No 

entanto, como máximas eficiências de extração são obtidas a partir de máximas vazões de embebição e percolação, 

essa prática invariavelmente diminui a performance de extração do equipamento.  

Como pode-se observar, as técnicas atuais existentes para prevenir e/ou remediar a formação do regime 

de flooding são limitadas e, na maior parte das vezes, pouco eficientes. Fica então evidente a extrema importância de 

propor novas soluções capazes de prevenir e reverter a formação desse regime. Uma alternativa que surge como 

promissora para tal consiste no desenvolvimento e/ou instalação de medidores de nível de líquido ao longo do 

difusor e no controle e redirecionamento da injeção de líquido em cada um dos estágios do equipamento 

(SELEGHIM et al, 2017). 

Neste trabalho, modificações nas conexões entre os diversos estágios do difusor capazes de diminuir ou 

até mesmo excluir a possibilidade de ocorrência de um regime de flooding são propostas para diferentes condições de 

operação do equipamento visando apresentar uma possibilidade de assegurar a não ocorrência desse regime. Além 

disso, visto que um sistema de medição de nível de líquido se mostra necessário para redesenhar as conexões entre os 

estágios do difusor, dois tipos diferentes de sinais foram testados para detecção de líquido no leito de fibras em um 

estágio de extração em escala laboratorial. 
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5. MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE EXTRAÇÃO EM DIFUSORES 

INDUSTRIAIS 

Resumo 

A modelagem e simulação do sistema de extração em difusores industriais de biomassa mostra-se de 

extrema importância para otimizar a sua operação. Nesse capítulo, as considerações e a fenomenologia matemática 

adotadas na modelagem e simulação realizadas são apresentadas assim como o simulador desenvolvido em 

LabVIEW. 

Abstract 

The modeling and simulation of the extraction system in industrial biomass diffusers is of extreme 

importance to optimize its operation. In this chapter, the considerations and mathematical phenomenology adopted 

in the modeling and simulation performed are presented as well as the simulator developed in LabVIEW. 

5.1. Introdução 

Apesar do difusor ser um equipamento que opera de forma simples do ponto de vista mecânico e 

químico, a co-dependência existente entre as diversas variáveis do processo de extração e a sua imprevisibilidade 

fazem com que a eficiência de extração obtida operacionalmente seja significativamente inferior à eficiência de 

extração fornecida pelo fabricante. Nesse contexto, a modelagem, simulação e otimização de difusores de biomassa 

mostra-se essencial para melhor compreender os problemas operacionais que ocorrem nesse equipamento e propor 

estratégias viáveis para sua minimização.  

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas para o estudo e a modelagem do processo de extração em 

difusores industriais. A maior parte delas é, porém, voltada para a indústria de produção de açúcar de beterraba e de 

cana. 

A partir de experimentos em escala laboratorial e piloto, Van der Pol & Young (1957) avaliaram o 

processo molecular de extração por difusão baseados na lei de Fick considerando uma constante de difusão. No 

entanto, concluíram que essa quantidade não é constante mas varia com o tempo, apresentando valores distintos ao 

longo do processo de extração. 

Foster & Hill (1966) determinaram o efeito de variáveis primárias no processo de extração a partir de uma 

investigação experimental em planta piloto. Os experimentos mostraram que o grau de preparo da cana é uma das 

variáveis que mais influenciam na eficiência de extração e que a maior parte do açúcar está contida em partículas 

maiores de bagaço. Desse modo, métodos de preparo mais eficientes devem se concentrar em reduzir o tamanho 

máximo de partícula. 

Foster & Shann (1968) mostraram que vazões de percolação máximas apresentam uma relação distinta em 

função do tamanho de partícula e que a permeabilidade do líquido é reduzida em leitos de partículas mais finas de 

bagaço. 
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Brüniche-Olsen (1969) realizou um extensivo estudo a respeito do processo de extração de sacarose tanto 

na cana de açúcar quanto na beterraba. Como resultado, no caso da cana, um modelo capaz de prever a extração 

esperada em um difusor do tipo “moving bed” foi apresentado e no caso da beterraba, concluiu-se que a divisão da 

estrutura da beterraba em duas diferentes porções, cada uma descrita por diferentes coeficientes de difusão, é capaz 

de prever de maneira mais precisa a não uniformidade da sua estrutura e a heterogeneidade inicial da distribuição do 

açúcar. 

A partir de trabalhos experimentais realizados em instalações da Hullets Sugar Ltd, Rein (1972) e Rein e 

Woodburn (1974) desenvolveram um modelo matemático que representa o mecanismo de extração de sacarose em 

difusores industriais. Em seu modelo, consideram que o processo de extração é uma combinação de processos de 

lixiviação e difusão molecular e estimam parâmetros que mostram o efeito da hidrodinâmica do líquido no processo 

de extração.  

Rodriguez (1990) propôs o desenvolvimento de métodos de cálculos computacionais para um difusor de 

9 estágios contínuo e em contracorrente a ser utilizado em mini usinas de álcool. A importância do tamanho das 

partículas (grau de preparação/ índice de preparo) e da temperatura do solvente na velocidade de extração em um 

processo de difusão em batelada foi estudada, assim como a influência da modificação do pH (por adição de cal) no 

grau de extração.  

Azevedo (1996), com a proposta de dar continuidade ao trabalho de Rodriguez (1990), propôs um 

modelo matemático para o processo de extração sólido-líquido por difusão tendo como base o sistema multi-estágio. 

O foco do trabalho foi elucidar a relação de dependência entre estágios de difusão e avaliar a influência de alguns 

parâmetros no fenômeno.   

Nessa tese, o trabalho de modelagem, simulação e otimização proposto tem como enfoque não apenas 

simular a operação de um difusor, como também propor um novo design que permite a diminuição de problemas 

que ocorrem durante a sua operação e diminuem a sua eficiência de extração. Esse novo design é caracterizado pela 

possibilidade de conexão entre todos os estágios de extração, o que torna possível aumentar as taxas de transferência 

de soluto da fibra para o fluido percolante sem que seja necessário aumentar o número de estágios do difusor e sem 

que grandes modificações físicas sejam necessárias na sua estrutura.  

Conforme observado anteriormente, o processo de extração sólido-líquido em difusores industriais 

envolve diversos tipos de fenômenos de transporte, dentre eles transferência de massa, calor e quantidade de 

movimento. Visto que a transferência de calor não será analisada neste estudo, as simplificações e considerações 

adotadas nos processos de transferência de massa e momento analisados serão abordadas nos tópicos a seguir. Além 

disso, a fenomenologia matemática adotada na modelagem do processo e o detalhamento do novo design proposto 

para o difusor modelado também é apresentado. 

5.2. Considerações adotadas na modelagem do sistema de extração em difusores 

industriais 

5.2.1. Considerações a respeito do processo de transferência de massa  

Conforme apresentado anteriormente, existem dois mecanismos distintos de transferência de massa para 

o sistema de extração que ocorre em difusores industriais sendo eles a difusão e a convecção mássica. 
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Em seus estudos de modelagem matemática de um processo de extração de caldo de cana a partir de um 

difusor industrial, Rein e Woodburn (1974) consideraram a existência de mecanismos rápidos (os processos de 

lavagem/lixiviação que são equivalentes aos processos de convecção mássica) e lentos (difusão molecular) de 

transferência de massa de sacarose. Para o processo de lixiviação, considerou-se que o coeficiente de transferência de 

massa é independente da temperatura e inversamente proporcional a área superficial das partículas que formam o 

colchão de cana. Já para o processo de transferência de massa lenta por difusão, o coeficiente de transferência de 

massa depende da temperatura do processo, apresentando comportamento semelhante ao coeficiente de difusão. Um 

terceiro parâmetro α (0<α<1) também foi definido e expressa a fração de caldo prontamente disponível a partir do 

processo rápido de transferência de massa (proveniente das células abertas no processo de preparo), sendo 

diretamente proporcional ao índice de preparo da biomassa. Tais interdependências entre as variáveis relacionadas ao 

coeficiente de transferência de massa e ao coeficiente de difusão, foram comprovadas em experimentos laboratoriais. 

Uma correlação que conecta valores de α com o coeficiente de transferência de massa e com a vazão de fluido, 

também foi desenvolvida experimentalmente. Constatou-se que: quanto maior o índice de preparo da biomassa, 

maior é o valor de α e maior é a quantidade de caldo extraída pelo processo rápido de transferência de massa 

(maiores os valores do coeficiente de transferência de massa); valores mais altos do coeficiente de transferência de 

massa, e consequentemente de α, podem ser obtidos a altas vazões de fluido uma vez que maiores vazões aumentam 

o contato da fase sólida (fibra) com a fase líquida (caldo extraído). Sendo assim, a razão α/IP pode ser considerada 

como uma medida de eficiência de molhagem: quanto mais essa razão se aproxima da unidade, maior é a eficiência 

de molhagem, maior é a quantidade de caldo extraída pelo processo rápido de lixiviação e menor é a parcela extraída 

pelo processo lento de difusão molecular (REIN & WOODBURN, 1974). No mesmo trabalho, a partir de múltiplas 

regressões lineares, o autor concluiu que a razão α/IP é função do número de Reynolds e Galileo, apresentando a 

mesma forma da expressão para a altura de líquido hidrodinâmico no colchão de cana. Logo, α/IP e a altura de 

líquido no colchão de cana representam a mesma quantidade física e α depende do grau de molhagem dinâmica do 

colchão de cana (REIN & WOODBURN, 1974).  

Para a modelagem do método de extração em difusores industriais desenvolvido, as observações e 

conclusões de Rein e Woodburn (1974) foram consideradas, sendo a abordagem adotada puramente macroscópica. 

Tendo em vista que, para o processo modelado altos índices de preparo (IP > 90%) e vazões máximas de líquido são 

consideradas, pode-se observar que a transferência de massa por lixiviação (processo rápido) é predominante, 

caracterizando altos valores para o coeficiente de transferência de massa, α e, consequentemente altura de líquido no 

colchão de fibra. O processo de transferência de massa por difusão nessas condições é muito pequeno e contribui 

com uma parcela singela no processo de transferência de massa, não sendo, por esse motivo, considerado. 

5.2.2. Considerações a respeito do processo de transferência de quantidade de 

movimento 

O processo de transferência de quantidade de movimento está diretamente relacionado com o 

escoamento do fluido percolante no interior das células abertas da biomassa. Ele é governado pelas leis de 

escoamento em meio poroso, sendo a velocidade de percolação do fluido na cana calculada através da lei de Darcy. 

Para que a velocidade de Darcy seja calculada, é necessário que algumas considerações sejam realizadas: 

 O líquido de embebição é uniformemente alimentado no difusor e distribuído sobre o colchão de 

fibra. 
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 A vazão de embebição é ajustada para que o colchão de fibra seja praticamente saturado de fluido, 

mas de forma que o líquido percolante de um estágio não transborde e invada o estágio anterior ou seguinte (a não 

ser que seja informado o contrário); 

 O fluido de embebição é incompressível; 

 O escoamento do fluido é laminar; 

    Tanto o topo quanto o fundo do reservatório de cada estágio são abertos para a atmosfera de 

forma que a pressão nesses dois pontos seja igual a pressão atmosférica; 

     Apesar da permeabilidade do colchão de fibra variar de acordo com a altura do mesmo, essa 

será considerada constante a não ser quando mencionado contrário.  

     A velocidade de percolação é considerada constante em um estágio de extração. Tal evidência 

foi comprovada por Breward et al. (2012) e Hocking et al. (2014). Segundo os autores, a pluma formada pelo 

escoamento do fluido nos poros da cana é caracterizada por linhas de correntes uniformes em condições ideais de 

escoamento a não ser por uma perturbação na região próxima à injeção do fluido, conforme ilustrado nas Figuras 11 

e 12. Esta velocidade é calculada pela lei de Darcy, conforme equações que serão apresentadas nas próximas sessões. 

 

Figura 11. Altura piezométrica de um estágio do difusor calculada por Hocking et al.  
Fonte: HOCKING et al. (2014).  
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Figura 12. Linhas de corrente do fluido percolante referente a um estágio de extração.  
Fonte: BREWARD et al. (2012). 

5.2.3. Considerações a respeito do design do equipamento 

O difusor modelado e seu princípio de funcionamento são similares ao de um típico difusor industrial. 

Entretanto, um novo design que torna possível a conexão entre todos os estágios do difusor foi considerado a fim de 

aumentar as taxas de extração sem modificar consideravelmente a estrutura física principal do difusor. Considerando 

o design típico do difusor, todo o fluido que percola um estágio de extração é coletado e bombeado para o estágio 

seguinte (conexões representadas na Figura 13a). Prospectivamente no difusor modelado, para cada estágio do 

difusor o fluido de percolação pode ser bombeado para qualquer um dos estágios anteriores ou seguintes ou ainda 

pode ser recirculado para ele próprio (Figura 13b). Nas Figuras 13a e 13b, cada retângulo numerado e com 

determinada cor representa um estágio de extração. Cada seta, de mesma cor que o retângulo numerado, representa 

uma possível conexão daquele estágio. No caso do difusor simulado, cada estágio pode se conectar com qualquer um 

dos outros nove estágios e com ele próprio. Tomando como exemplo o estágio 10 na Figura 13b, representado pelo 

retângulo azul claro número 10, todas as setas azuis claras que deixam o retângulo representam as possibilidades de 

bombeamento do fluido que deixa o estágio 10 para qualquer um dos outros nove estágios e para ele próprio. Já as 

setas coloridas que chegam no estágio 10, representam fluido proveniente de outros estágios que podem ser 

bombeados para o estágio 10. Na formulação matemática do difusor modelado, todas essas possíveis conexões entre 

os estágios de extração foram representadas por uma matriz de conectividade, o que será abordado com mais 

detalhes nas próximas sessões. 

Uma versão simplificada do difusor simulado é apresentada na Figura 14. A conexão de cada estágio com 

todos os estágios anteriores ou seguintes não pode ser representada de forma clara no desenho. Sendo assim, apenas 

a recirculação do fluido de cada estágio para o próprio estágio, para o estágio imediatamente seguinte e para o estágio 

imediatamente anterior são representados (a Figura 13b, porém, mostra todas as conexões possíveis entre os dez 

estágios de extração do difusor modelado). 
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Figura 13. a) Representação das conexões entre os estágios no funcionamento típico do difusor. b) Representação de todas as 
possíveis conexões entre os estágios de extração do difusor modelado. 

 

Figura 14. Representação simplificada do difusor modelado. Apesar do fluido de percolação poder ser bombeado para qualquer 
estágio seguinte ou anterior, para maior clareza do desenho, apenas a recirculação para o próprio estágio e a inserção do fluido no 
estágio seguinte são representados. 

5.3. Fenomenologia matemática do processo de extração 

Um modelo matemático fenomenológico descreve matematicamente os fenômenos principais que 

ocorrem no processo físico que desejamos simular e otimizar, e é formado por equações de conservação de massa, 

energia e quantidade de movimento. Logo, para a elaboração do modelo de extração do difusor, é necessário realizar 

a formulação das equações de conservação de massa e quantidade de movimento envolvidas em um estágio de 

extração do difusor e resolvê-las.  

A representação de um estágio de extração “m” e das suas correntes de entrada e saída de massa estão 

representadas na Figura 15. 

 

Figura 15. Correntes de entrada (na cor azul) e saída (na cor verde) de massa de um estágio de extração do difusor.  
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O estágio “m” recebe determinada vazão (mássica) de biomassa (mBM) com concentração de soluto média 

proveniente do estágio anterior (Cm-1). A biomassa é percolada pelos jatos de fluido de percolação. No design 

considerado, o fluido de percolação pode ser formado por qualquer uma das correntes de fluido abaixo ou por uma 

soma dessas correntes: 

• Fluido de embebição: água injetada no difusor com vazão min,m e concentração de soluto Sin,m.  

• Fluido proveniente de estágios anteriores ou seguintes com vazão αk,mmWT,k (onde αk,m é a parcela da 

vazão de fluido percolante que sai de um estágio “k” de origem, em direção ao estágio “m” de destino. Cada valor de 

αk,m  representa um valor da matriz de conectividade, que será apresentada em seguida) e concentração de soluto Sk; 

• Fluido proveniente do próprio estágio “m” sendo assim recirculado para o próprio estágio com vazão 

αm,mmWT,m (onde k = m, αm,m é a parcela da vazão de fluido percolante que é recirculada e Sm é a concentração de 

soluto do fluido recirculado).  

Após percolar o colchão de fibra, o fluido deixa o estágio com vazão mWT,m e concentração de soluto Sm 

(concentração essa maior do que a inicial) e pode, dependendo das condições de operação, ser direcionado aos 

estágios anteriores, posteriores ou ser recirculado para o próprio estágio. A biomassa deixa o estágio “m” com a 

mesma vazão de entrada (mBM), porém com concentração Cm menor do que a concentração do estágio anterior Cm-1. 

O balanço de massa desse estágio de extração pode ser formulado a partir da equação da continuidade 

para um volume de controle em regime transiente (CREMASCO, 1998): 

∫
𝜕𝜌𝑠𝑜𝑙

𝜕𝑡𝑉𝐶
𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑆𝐶

(𝑣 ⃗⃗⃗  . 𝑛 ⃗⃗  ⃗)𝑑𝐴 = 0             (14) 

Onde: 

𝜕𝜌𝑠𝑜𝑙

𝜕𝑡
= variação de densidade da solução sacarídea com o tempo 

𝑣 = velocidade de escoamento 

�⃗� = vetor normal ao escoamento 

dA = área diferencial por onde ocorre o fluxo mássico 

dV = volume de controle diferencial por onde ocorre o fluxo mássico 

O primeiro termo é referente ao acúmulo de massa de soluto no volume de controle (VC) enquanto o 

segundo equivale à quantidade de massa de soluto transferida através da superfície de controle (SC). 

Visto que o teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss, diz que o fluxo externo 

de um campo vetorial que passa através de uma superfície fechada é igual a integral do volume da divergência sobre a 

região dentro da superfície, o termo de transferência de massa através da superfície de controle é substituído e a 

equação da continuidade fica da forma: 

∫
𝜕𝜌𝑠𝑜𝑙

𝜕𝑡𝑉𝐶
𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑉𝐶

. 𝑣 ⃗⃗⃗  𝑑𝑉 = 0             (15) 

Considerando que o volume de controle tem dimensões infinitesimais dx, dy e dz: 

 ∫ (
𝜕𝜌𝑠𝑜𝑙

𝜕𝑡
𝑑𝑉 + 𝛥(⃗⃗⃗⃗ 𝜌𝑠𝑜𝑙 . 𝑣 ⃗⃗⃗  )𝑑𝑉 )

𝑉𝐶
= 0               (16) 

Partindo da equação (15) e considerando que o volume de controle é o estágio de extração “m” 

representado na Figura 15, obtemos as equações para a conservação de massa no volume de controle. A equação (17) 

representa o balanço de massa de soluto na biomassa, a equação (18) o balanço de massa de soluto no fluido 

percolante, a equação (19) o balanço de massa de fluido em cada estágio e a equação (20) o balanço de massa das 

correntes que entram no estágio “m”. É importante ressaltar que existe um acúmulo de líquido dinâmico no colchão 

de fibra em cada estágio devido à natureza porosa da biomassa. Esse acúmulo está sujeito a variações de acordo com 
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os valores da matriz de conectividade. Considera-se que a fibra se desloca apenas na direção horizontal, apresentando 

um componente de velocidade na direção x. Já o fluido percolante apresenta dois componentes de velocidade, sendo 

um na direção horizontal (x) e outro na vertical (z).  

𝑀𝐵𝑀
𝑑𝐶𝑚

𝑑𝑡
= −𝐷𝑚(𝐶𝑚−1 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚) + 𝑚𝐵𝑀(𝐶𝑚−1 − 𝐶𝑚)                                                                    (17)                     

𝑀𝑊𝑇
𝑑𝑆𝑚

𝑑𝑡
= 𝐷𝑚(𝐶𝑚−1 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚) + ∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑘 𝑚𝑊𝑇,𝑘𝑆𝑘 + 𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑆𝑖𝑛,𝑚 − 𝑚𝑊𝑇,𝑚𝑆𝑚                             (18) 

𝑑𝑀𝑊𝑇

𝑑𝑡
= ∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑚𝑊𝑇,𝑘 + 𝑚𝑖𝑛,𝑚 − 𝑚𝑊𝑇,𝑚𝑘                                                                                  (19) 

𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚 =
∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑘 𝑚𝑊𝑇,𝑘𝑆𝑘+𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑆𝐼𝑁,𝑚

∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑘 𝑚𝑊𝑇,𝑘+𝑚𝑖𝑛,𝑚
                                                                                                     (20) 

Onde: 

MBM = massa total de biomassa no difusor 

dCm/dt = variação da concentração média de soluto na fibra ao longo do tempo no difusor no estágio 

“m” 

Dm = coeficiente de transferência de massa de soluto da biomassa para o fluido percolante no estágio “m” 

(esse termo corresponde ao processo rápido de transferência de massa)  

Cm-1 = concentração de soluto na biomassa que entra no estágio “m” proveniente do estágio “m-1” 

Savg,m = concentração média de soluto no fluido percolante que entra no estágio “m” 

mBM = vazão de biomassa no estágio “m” 

Cm = concentração de soluto na biomassa que deixa o estágio “m” 

MWT = massa total de água no difusor  

dSm/dt = variação da concentração de soluto no líquido ao longo do tempo no estágio “m” do difusor 

αk,m = fração de fluido percolante que deixa o estágio “k” e é bombeada para o estágio “m”  

mWT,k = vazão de fluido percolante proveniente do estágio “k” 

Sk = concentração de soluto no fluido percolante proveniente do estágio “k” 

min,m = vazão de fluido de embebição inserida no estágio “m” (fluido “novo” que entra no estágio) 

Sin,m = concentração de soluto no fluido de embebição inserido no estágio “m”  

mWT,m = vazão de fluido de percolação que deixa o estágio “m” 

Sm = concentração de soluto no fluido de embebição que deixa o estágio “m” 

dMWT/dt = variação de massa de água no estágio “m”  

O termo αk,m
2  representa a fração de fluido percolante que deixa o estágio “k” e é bombeada para o 

estágio “m” e é chamado de coeficiente de conectividade. Considerando o difusor de dez estágios modelado, a 

matriz de conectividade de tamanho 10 x 10 representa as frações de fluido de percolação que deixam e entram em 

cada um dos dez estágios. “k” pode assumir valores de 0 a 10, enquanto “m” assume valores entre 1 e 10. O valor de 

“k” igual a zero representa o fluido concentrado que deixa o difusor no último estágio, ou seja, a vazão final de 

fluido que deixa o equipamento. Cada coeficiente de conectividade pode variar entre 0 e 1 (0 e 100%) e afim de 

garantir a conservação de água no sistema, a soma de αk,m  para um dado estágio “k” deve ser igual a unidade. A 

matriz de conectividade e seus coeficientes de conectividade são representados na Tabela 6.  As linhas representam o 

estágio de origem do fluido, enquanto as colunas representam o estágio do destino.  

Tabela 6. Matriz de conectividade do difusor modelado 

                                                      
2 O termo αk,m é diferente do α apresentado na sessão 5.2.1. Enquanto αk,m é o coeficiente de conectividade e 
representa a fração de fluido percolante que deixa o estágio “k” e é bombeada para o estágio “m”, α expressa a 
fração de caldo prontamente disponível a partir do processo rápido de transferência de massa. 
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Origem Destino                                                                                                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  α1,1 α1,2 α1,3 α1,4 α1,5 α1,6 α1,7 α1,8 α1,9 α1,10 

2 α2,1 α2,2 α2,3 α2,4 α2,5 α2,6 α2,7 α2,8 α2,9 α2,10 

3 α3,1 α3,2 α3,3 α3,4 α3,5 α3,6 α3,7 α3,8 α3,9 α3,10 

4 α4,1 α4,2 α4,3 α4,4 α4,5 α4,6 α4,7 α4,8 α4,9 α4,10 

5 α5,1 α5,2 α5,3 α5,4 α5,5 α5,6 α5,7 α5,8 α5,9 α5,10 

6 α6,1 α6,2 α6,3 α6,4 α6,5 α6,6 α6,7 α6,8 α6,9 α6,10 

7 α7,1 α7,2 α7,3 α7,4 α7,5 α7,6 α7,7 α7,8 α7,9 α7,10 

8 α8,1 α8,2 α8,3 α8,4 α8,5 α8,6 α8,7 α8,8 α8,9 α8,10 

9 α9,1 α9,2 α9,3 α9,4 α9,5 α9,6 α9,7 α9,8 α9,9 α9,10 

10 α10,1 α10,2 α10,3 α10,4 α10,5 α10,6 α10,7 α10,8 α10,9 α10,10 

 

Nos balanços de massa acima, devido ao método de parâmetros agrupados adotado, tem-se que as 

concentrações de soluto na biomassa são concentrações médias referentes ao estágio “m”, que variam apenas com o 

tempo. Em processos reais as concentrações podem variar em cada instante ao longo dos três eixos, porém, uma 

abordagem microscópica mostra-se necessária para que todas as concentrações ao longo dos eixos sejam levadas em 

consideração. Dessa forma, em um instante de tempo t no estágio “m”, as concentrações de soluto na biomassa ao 

longo dos eixos são representadas pela concentração média Cm. 

A resolução dessas equações consiste na obtenção da variação das concentrações de soluto na biomassa e 

na solução líquida ao longo do tempo. A partir de um método de diferenças finitas, é possível isolar as concentrações 

de soluto no líquido e na biomassa, obtendo-se as seguintes equações para as concentrações em um instante de 

tempo t+1 em relação a um instante t: 

𝐶𝑚
𝑡+1 = 𝐶𝑚

𝑡 +
𝑑𝑡

𝑀𝐵𝑀
[−𝐷𝑚(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚
𝑡 ) + 𝑚𝐵𝑀(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝐶𝑚
𝑡 )]                               (21) 

𝑆𝑚
𝑡+1 = 𝑆𝑚

𝑡 +
𝑑𝑡

𝑀𝑊𝑇
[𝐷𝑚(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚
𝑡 ) − 𝑚𝑊𝑇,𝑚𝑆𝑚

𝑡 + ∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑚𝑊𝑇,𝑘𝑆𝑘
𝑡

𝑘 + 𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑆𝑖𝑛,𝑚
𝑡 ]                      

(22) 

A partir da equação (19), que representa a variação da massa total de fluido em cada estágio, é possível 

obter a equação (23), que representa a variação de altura de líquido dinâmico em cada estágio. Basta apenas dividi-la 

pelo termo ρsolA, fazer a conversão de unidades onde necessário (nos termos nos quais a vazão de entrada e saída é 

simplificada pela velocidade, é necessário converter de segundos para horas, multiplicando por 3600) e adotar o 

método de diferenças finitas. Com a equação (23), é possível expressar a variação da altura de líquido dinâmico (hm) 

no colchão de fibra num instante de tempo t+1 em relação a um instante t em função da velocidade de percolação 

do fluido (υm): 

ℎ𝑚
𝑡+1 = ℎ𝑚

𝑡 + 𝑑𝑡 [∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑣𝑚
𝑡 +

𝑚𝑖𝑛,𝑚

𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴
− 𝑣𝑚

𝑡
𝑘 ]                                                                                 (23) 

Sabendo-se as condições iniciais do processo, o coeficiente de transferência de massa do soluto em água e 

os respectivos coeficientes de conectividade de cada estágio, é possível obter o perfil de concentrações e a variação 

da altura dinâmica de líquido nos estágios de extração ao longo do tempo.  

Para determinar e avaliar o coeficiente de transferência de massa de soluto (Dm), existem quatro métodos 

distintos que podem ser utilizados, sendo eles: análise dimensional associada a um experimento; análise da camada 

limite exata; análise da camada limite aproximada; e analogia entre transferência de calor, massa e momentum. Para 

uma primeira aproximação, a determinação de Dm foi baseada no trabalho de Rein e Woodburn (1974), no qual tanto 

técnicas experimentais quanto análises dimensionais foram usadas.  
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Fórmulas empíricas que correlacionam diferentes números adimensionais, tais como Reynolds (Re), 

Sherwood (Sh) e Schmidt (Sc) são capazes de descrever os fenômenos de transferência de massa e quantidade de 

movimento como um todo, para melhor entendimento dos processos. O número de Reynolds representa a relação 

entre o fenômeno macroscópico e o fenômeno molecular de transferência de quantidade de movimento. O número 

de Schimdt representa a simultaneidade entre os fenômenos de transferência de quantidade de movimento e 

transferência de massa em nível molecular. Já o número de Sherwood pode ser obtido multiplicando-se o número de 

Reynolds e de Schimdt e representa a coexistência de fenômenos de convecção mássica e de difusão molecular em 

um mesmo sistema.  

Pode-se considerar que o processo de transferência de massa que ocorre em um difusor se assemelha a 

um processo de transferência de massa que ocorre em um reator de leito empacotado. Sendo assim, o coeficiente de 

transferência de massa de soluto em difusores industriais é calculado como um coeficiente de capacidade para torres 

de recheio industriais cuja área é praticamente imensurável. Para tal, um fator de correlação “a” deve ser introduzido 

para representar a área interfacial por unidade de volume. A correlação adotada no modelo é baseada na correlação 

de Sherwood e Holloway (REIN & WOODBURN, 1974) proposta para coeficientes de transferência de massa para 

um filme líquido em torres de recheio, equação (24), no qual os valores da constante αo e do expoente n diferem de 

acordo com o tamanho do recheio utilizado.  

𝐷𝑚∙𝑎

𝐷
= 𝛼0 (

𝑏

𝜇
)
1−𝑛

∙ (
𝜇

𝜌𝑠𝑜𝑙𝐷
)
0,5

                                                                                         (24) 

Onde aDm    é o coeficiente de capacidade de transferência de massa, D é o coeficiente de difusão, b é a 

taxa de líquido, ρsol é a densidade e µ a viscosidade do fluido. 

Rein e Woodburn (1974), a partir de regressões lineares múltiplas de dados experimentais, obtiveram 

novos coeficientes n e α0 para o processo de extração sólido-líquido em difusores de cana de açúcar e a equação (24) 

foi transformada na equação (25) abaixo: 

𝑆ℎ = 0,00249 ∙ 𝑅𝑒1,150 ∙ 𝑆𝑐0,870 ∙ 𝑍−0,681                                                                        (25) 

Onde Z é altura do leito de fibra, sendo Z o único fator na equação que não é adimensional, o que faz da 

equação modificada uma equação dimensional. Para a modelagem matemática realizada nesse trabalho, que é baseada 

em valores provenientes de um difusor industrial de casca de acácia negra, essa correlação foi reduzida à equação 

(26). A partir dos dados de operação do fabricante, valores nominais para a vazão de percolação e para o coeficiente 

de difusão puderam ser calculados para cada estágio e ajustados de acordo com a vazão de fluido de embebição real 

de operação.  

𝐷𝑚 = 𝐷𝑛𝑜𝑚 ∙ (
𝑚𝑊𝑇,𝑚

𝑚𝑛𝑜𝑚
)
0,4307

                                                                                                (26) 

O coeficiente de transferência de massa nominal e a vazão nominal são iguais a 2,01 ton/h e 30 ton/h, 

respectivamente, na operação do equipamento. 

Além das equações de balanço de massa, para o cálculo da velocidade de percolação presente na equação 

(23), uma equação de conservação de quantidade de movimento mostra-se necessária. Breward et al. (2012) e 

Hocking et al. (2014) concluíram que a velocidade de percolação do fluido na biomassa pode ser considerada 

constante nos estágios de extração de um difusor de cana. Essa conclusão indica que o somatório de forças 

(gravitacional e empuxo) que atuam sobre o líquido e, consequentemente a variação de quantidade de movimento, 

será nula em cada estágio do difusor. Não obstante, a velocidade de percolação é necessária para o cálculo da altura e 

do acúmulo de líquido no colchão de fibra sendo ela definida pela lei de Darcy (equação 13). Considerando um 

escoamento vertical conforme esquematizado na figura abaixo (Figura 16), a lei de Darcy determina que a velocidade 
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de escoamento de fluidos em meios porosos se dá devido ao gradiente de pressão existente, sendo a razão da 

permeabilidade sobre a viscosidade a resistência ao escoamento (MARTINS, 2006). 

 

Figura 16. Escoamento do fluido percolante no leito de fibras em um estágio de extração.  

𝜐 = −
𝑘

𝜇
(
𝑑P

𝑑𝑧
+ 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔)                                                                                                         (13) 

Onde: 

υ = velocidade de escoamento do fluido no leito poroso (velocidade de Darcy) 

k = permeabilidade do meio poroso 

µ = viscosidade do fluido  

  dP/dz = gradiente de pressão absoluta observado no interior do meio poroso 

g = aceleração da gravidade 

Aplicando a equação de Darcy para o escoamento do fluido percolante no leito de fibras no estágio de 

extração “m” e isolando o diferencial de pressão, temos que: 

𝑑P

𝑑𝑧
= 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔 −

𝜇𝜐𝑚

𝑘(𝑧)
                                                                                                                     (27) 

Onde: 

υm = velocidade de escoamento do fluido no leito poroso no estágio “m” (velocidade de Darcy) 

dP/dz = diferencial de pressão no meio poroso a uma altura z  

k (z) = permeabilidade do colchão de fibra 

A permeabilidade do leito de fibras pode apresentar diferentes valores ao longo do eixo vertical (ao longo 

da altura do colchão). É esperado que a permeabilidade diminua quando z  h (considerando que o eixo z está 

orientado no sentido da gravidade, conforme especificado na Figura 16 acima), visto que o soluto extraído das 

camadas de cima do colchão se movem para a parte inferior onde o colchão está mais comprimido e compactado. As 

camadas inferiores do colchão tenderão assim a possuir uma menor permeabilidade se comparada às camadas 

superiores. No modelo e otimização propostos, essa variação de permeabilidade será a princípio desprezada. Porém, 

em um dos casos de otimização estudados (caso C2), valores diferentes de permeabilidade foram considerados ao 

longo do difusor para simular um regime de flooding, conforme especificado. 

Sabe-se que, quando z = 0 ou z = z, P = 0, ou seja, não há acréscimo de pressão em relação à pressão 

ambiente no topo do colchão e no fundo das chapas perfuradas de cada estágio do difusor. Porém, numa altura h 

logo acima da chapa perfurada que suporta o colchão de fibra, temos que P = Ph. Partindo das condições iniciais 

quando z = 0, P = 0 e quando z= h, P = Ph, temos que: 

∫ 𝑑𝑃
𝑃ℎ

0
= ∫ (𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔 −

𝜇𝜐𝑚

𝑘(𝜂)
) 𝑑𝜂

ℎ

0
                                                                                            (28) 
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Resolvendo a integral, isolando Ph e considerando a permeabilidade constante e igual a k ao longo do 

colchão, temos: 

𝑃ℎ = 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔ℎ𝑚 −
𝜇𝜐𝑚

∫
𝑑𝜂

𝑘

ℎ
0

                                                                                                           (29) 

O escoamento do fluido percolante no colchão de fibra é laminar e a correlação de Poiseuille, que 

expressa a variação de pressão (ΔP) em um comprimento L de um tubo de diâmetro D no qual um fluido 

newtoniano escoa em regime laminar, pode ser utilizada para determinar Ph (Peube, 2009): 

−∆𝑃

𝐿
=

32𝜇𝜐

𝑑2             Equação de Poiseuille                                                                     (30) 

Sendo assim, Ph é função da viscosidade do fluido, da velocidade de percolação e de uma constante de 

perda de carga C0: 

𝑃ℎ = 𝜇𝜐𝑚𝐶0                                                                                                       (31) 

Onde C0 é dada por 𝐶0 =
32𝐿

𝑑2  

Substituindo o valor de Ph na equação (30) e isolando a velocidade de percolação, temos que: 

𝜐𝑚 =
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔ℎ𝑚

𝜇
(𝐶0 +

ℎ𝑚

𝑘
)
−1

                                                                                           (32) 

Sabe-se que, para o difusor simulado, quando h = 0,5 m, υm = 0,3 m/min e quando h = 0,8 m, υm = 0,4 

m/min (valores retirados da operação do difusor). Sendo assim, com a substituição dos valores de h e vm na equação 

(32), um sistema de duas equações e duas incógnitas é formado e a permeabilidade (k) e a constante de perda de 

carga (C0) foram calculados. 

Com os valores de hm e υm é possível calcular a massa total de fluido percolante adicionado e a vazão de 

fluido percolante (é necessário multiplicar por 3,6 para converter a velocidade de m/s para m/h e a densidade de 

kg/m3 para ton/m3) em cada estágio: 

𝑀𝑊𝑇 = 𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴𝑒𝑓ℎ𝑚                                                                                                                  (33) 

𝑚𝑊𝑇,𝑚 = 3600𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴𝑒𝑓𝜐𝑚                                                                                                                   (34) 

Onde Aef é a área efetiva calculada a partir da área normal à direção do escoamento multiplicada pela 

porosidade da biomassa. 

Para a simulação do processo de extração em difusores industriais, as equações (20), (21), (22), (23), (26), 

(32), (33) e (34) devem ser resolvidas para cada estágio existente no difusor. Dessa forma, um sistema de oito 

equações e oito incógnitas pode ser formado para cada estágio e sua resolução nos dará informações a respeito das 

variáveis locais e da sua eficiência global de extração no difusor. Para melhor visualização do sistema, as equações 

foram reordenadas e reescritas abaixo: 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑛𝑜𝑚 ∙ (
𝑚𝑊𝑇,𝑚

𝑚𝑛𝑜𝑚
)
0,4307

                                                                                                (26) 

𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚 =
∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑘 𝑚𝑊𝑇,𝑘𝑆𝑘+𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑆𝑖𝑛,𝑚

∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑘 𝑚𝑊𝑇,𝑘+𝑚𝑖𝑛,𝑚
                                                                               (20) 

𝐶𝑚
𝑡+1 = 𝐶𝑚

𝑡 +
𝑑𝑡

𝑀𝐵𝑀
[−𝐷𝑚(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚
𝑡 ) + 𝑚𝐵𝑀(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝐶𝑚
𝑡 )]                                                  (21) 

𝑆𝑚
𝑡+1 = 𝑆𝑚

𝑡 +
𝑑𝑡

𝑀𝑊𝑇
[𝐷𝑚(𝐶𝑚−1

𝑡 − 𝑆𝑎𝑣𝑔,𝑚
𝑡 ) − 𝑚𝑊𝑇,𝑚𝑆𝑚

𝑡 + ∑ 𝛼𝑘,𝑚𝑚𝑊𝑇,𝑘𝑆𝑚
𝑡 + 𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑆𝑖𝑛,𝑚

𝑡
𝑘 ]                (22) 

ℎ𝑚
𝑡+1 = ℎ𝑚

𝑡 + 𝑑𝑡 [∑ 𝛼𝑘,𝑚𝜐𝑚
𝑡 +

𝑚𝑖𝑛,𝑚

𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴
𝑘 − 𝜐𝑚

𝑡 ]                                                                     (23) 

𝜐𝑚 =
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑔ℎ𝑚

𝑡

𝜇
(𝐶0 +

ℎ𝑚
𝑡

𝑘
)
−1

                                                                                             (32) 

𝑀𝑊𝑇 = 𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴𝑒𝑓ℎ𝑚
𝑡                                                                                                             (33) 
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𝑚𝑊𝑇,𝑚 = 3600𝜌𝑠𝑜𝑙𝐴𝑒𝑓𝜐𝑚                                                                                                       (34) 

As incógnitas do sistema a ser resolvido para cada estágio são: coeficiente de difusão do soluto da 

biomassa para o fluido percolante (Dm), concentração média de soluto no fluido percolante no estágio “m” (Savg), 

concentração de soluto na biomassa em um instante t+1 (Ct+1
m), concentração de soluto no fluido percolante em um 

instante t+1 (St+1
m), altura de líquido percolante no colchão de fibra (ht+1

m), velocidade de percolação do fluido (υm), 

massa total de fluido percolante (MWT), vazão de fluido percolante em cada estágio (mWT,m). 

Como o difusor simulado possui 10 estágios, 80 equações serão resolvidas para a definição de 80 

variáveis. 

5.4. Modelagem do processo de extração em LabVIEW 

Para a modelagem do processo de extração em difusores industriais o software adotado para a simulação 

foi o LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), desenvolvido pela National Instruments 

(NI). O LabVIEW, diferentemente de outras plataformas baseadas na programação sequencial, é um ambiente de 

programação gráfica baseado no fluxo de dados e que torna simples visualizar, criar e desenvolver códigos para 

sistemas de engenharia (LabVIEW, 2016).   

Uma das grandes vantagens do LabVIEW é a rápida e fácil construção da interface gráfica do usuário, o 

que facilita a atualização de parâmetros (sem a necessidade de mudar o código de programação) e permite uma boa 

apresentação dos resultados. Além disso, o LabVIEW apresenta uma linguagem compilada, que pode ser executada 

rapidamente, principalmente para códigos que apresentam diversas equações de matemática simples, mas que devem 

ser executadas milhares de vezes a cada vez que o programa é rodado, sendo este o caso do código desenvolvido 

nesse trabalho. O uso do LabVIEW torna também possível a integração do simulador desenvolvido com a bancada 

experimental, o que pode ser interessante para o estudo, desenvolvimento e otimização de novos designs de 

difusores em escala laboratorial em projetos futuros. 

5.4.1. Simulador desenvolvido em LabVIEW 

As equações (20), (21), (22), (23), (26), (32), (33) e (34) foram modeladas em LabVIEW para a simulação e 

posterior otimização do difusor. O difusor modelado é constituído de 10 estágios de extração, opera em 

contracorrente e apresenta a possibilidade de conexão entre todos os estágios. Os dados utilizados para as simulações 

são apresentados na próxima subseção. Esses dados são de um difusor industrial de casca de acácia negra localizado 

na região Sul do Brasil. O difusor de casca de acácia negra apresenta as mesmas características e princípios de 

funcionamento do difusor de cana, porém ao invés de açúcar, tanino é o soluto extraído. A Figura 17 representa um 

esquema com todas as variáveis de input e output fornecidas e calculadas, respectivamente, pelo simulador em 

LabVIEW. 
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Figura 17. Variáveis imputadas e calculadas no modelo do difusor desenvolvido em LabVIEW  

5.4.2. Cenários considerados 

Para verificar a influência de diferentes conexões entre os estágios do difusor (diferentes valores de 

coeficientes de conectividade) na eficiência de extração, quatro diferentes cenários foram simulados usando o difusor 

modelado e considerando os dados obtidos do difusor de casca de acácia negra. Os dados constantes de input usados 

nas simulações são apresentados na Tabela 7, enquanto os coeficientes de conectividade, que são diferentes em cada 

cenário considerado, são apresentados na Tabela 8.  

Tabela 7. Dados constantes inseridos no simulador para a simulação do processo de extração. 

Variável Valor  Unidade 

hlim,m 1,5 (1 ≤ m ≤ 10) m 

Cin  0,3  kg/kg 

Sin,m 0 (1 ≤ m ≤ 10) kg/kg 

Dnom 2,0 ton/h 

mnom 30 ton/h 

MBM 0,7 ton 

mBM 10 ton/h 

min,m 0 (1 ≤ m ≤ 9) ton/h 

min,10 30 ton/h 

dt 0,01 h 

Nmod 10 - 

C0 1,25E+9 1/m 

k 8,38E-10 m2 

A 2,25 m2 

Aef 1,125 m2 

ρsol 1 ton/m3 

µ 0,531075 ton/(m.s) 

Tabela 8. Diferenças entre os coeficientes de conectividade dos cenários considerados na simulação 
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   Cenário Coeficientes de conectividade 

Caso base αm,m-1 = 1 (1≤m≤10) 

I αm,m-1 = 0,9 e αm,m= 0,1 (1≤m≤10) 

II αm,m-1 = 0,85 e αm,m= 0,15 (1≤m≤10) 

III 
αm,m-1 = 0,9 (1≤m≤10), αm,m= 0,05 (1≤m≤9), αm,m= 0,1 (m=10), αm,m+1= 0,05 
(1≤m≤9) 

O cenário caso base representa a operação típica de um difusor industrial. A água de embebição é 

adicionada ao difusor no último estágio (estágio 10, m = 10), percola o leito de fibra e é em seguida bombeada para o 

estágio seguinte (estágio 9). Ao chegar no estágio 9, o líquido percola o leito de fibras, é recolhido e então bombeado 

para o estágio 8. Esse processo se repete sucessivamente até que o fluido atinja o primeiro estágio do difusor (estágio 

1) e a fibra chegue na extremidade oposta do equipamento (estágio 10). Cada estágio do difusor é conectado apenas 

com o estágio seguinte de forma que todo o líquido que entra no estágio é direcionado para o estágio seguinte. A 

matriz de conectividade do cenário caso base é representada na Tabela 9. Nela, αm,m-1 = 1 (1≤m≤10) e os demais 

coeficientes de conectividade são nulos. 

Tabela 9.  Matriz de conectividade do cenário caso base 

Origem  Destino 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

O cenário I é muito similar ao cenário caso base exceto pela recirculação de 10% do fluido de percolação 

para o próprio estágio em cada estágio do difusor. Logo, 90% do fluido é sempre bombeado para o estágio seguinte, 

enquanto 10% é recirculado para o próprio estágio. A matriz de conectividade que representa as conexões entre os 

estágios no cenário I é apresentada na Tabela 10: αm,m-1 = 0,9, αm,m= 0,1 (1≤m≤10) e os demais coeficientes de 

conectividade são nulos. De forma similar, para o cenário II, 85% do fluido que entra em cada estágio é bombeado 

para o estágio seguinte e a quantidade de fluido recirculada para o próprio estágio é de 15%, o que pode ser 

observado na Tabela 11. 

Tabela 10. Matriz de conectividade do cenário I (o inbalance de água da primeira linha é proporcional à vazão da saída de líquido 

do difusor) 

Origem  Destino 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0,9 0,1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0,9 0,1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0 0 
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9 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 

Tabela 11. Matriz de conectividade do cenário II (o inbalance de água da primeira linha é proporcional à vazão da saída de líquido 

do difusor) 

Origem  Destino 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,85 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0,85 0,15 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0,85 0,15 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0,85 0,15 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0,85 0,15 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0,85 0,15 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0,85 0,15 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,85 0,15 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 0,15 

No caso do cenário III, por outro lado, a quantidade de fluido recirculada para o próprio estágio em cada 

estágio é menor do que no estágio II, mas existem mais conexões entre os estágios: 90% do fluido percolante é 

bombeado para o próximo estágio, 5% é recirculado para o próprio estágio e os outros 5% são bombeados para o 

estágio anterior. Cada estágio é então conectado com ele próprio e com outros dois estágios, um anterior e outro 

posterior (exceto para os estágios 1 e 10. O estágio 1 é o último estágio e, consequentemente, não pode se conectar 

com um estágio seguinte, enquanto o estágio 10 é o primeiro estágio, não podendo se conectar com o estágio 

anterior). As conexões entre os diferentes estágios são apresentadas na Tabela 12: αm,m-1 = 0,9 (1≤m≤10), αm,m= 0,05 

(1≤m≤9), αm,m= 0,1 (m=10), αm,m+1= 0,05 (1≤m≤9), e os demais coeficientes de conectividade são nulos. 

Tabela 12. Matriz de conectividade do cenário III (o inbalance de água da primeira linha é proporcional à vazão da saída de líquido 

do difusor) 

Origem  Destino 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,90 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0,90 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0,90 0,05 0,05 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0,90 0,05 0,05 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0,90 0,05 0,05 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0,90 0,05 0,05 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0,90 0,05 0,05 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,90 0,05 0,05 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,90 0,10 
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6. OTIMIZAÇÃO MONO E MULTI-OBJETIVO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

SÓLIDO-LÍQUIDO EM UM DIFUSOR INDUSTRIAL EM LABVIEW 

Resumo 

A otimização de difusores mostra-se fundamental para propor estratégias que viabilizem a sua operação 

de forma a garantir uma máxima extração. Nesse capítulo, conceitos que definem otimizações mono e multi-objetivo 

são apresentados assim como o método de otimização escolhido e os algoritmos desenvolvidos.  

Abstract 

The optimization of diffusers is fundamental to propose strategies that enable its operation in order to 

guarantee a maximum extraction. In this chapter, concepts that define mono and multi-objective optimizations are 

presented as well as the chosen optimization method and the developed algorithms. 

6.1. Introdução 

Um processo de otimização tem como objetivo obter o melhor resultado para um sistema/processo dada 

determinadas circunstâncias (RAO, 2009). Como um sistema pode ser expresso por uma ou mais funções com um 

número específico de variáveis de decisão, o objetivo do processo de otimização é buscar o valor máximo/mínimo 

absoluto dessas funções, respeitando as equações de restrição das variáveis envolvidas (ANSONI, 2015; 

RANGAIAH, 2010).  

Os processos de otimização envolvem: 

1. Variáveis de projeto/design: variáveis cujos valores são escolhidos em um processo de otimização 

2. Espaço de busca: é o conjunto, espaço ou região que compreende as soluções possíveis ou viáveis do 

problema de otimização, sendo delimitado pelas funções de restrição 

3. Funções de restrição: são funções de igualdade ou desigualdade sobre as variáveis de projeto que 

delimitam a área de busca da solução 

4. Função objetivo: é a função de uma ou mais variáveis de projeto que se quer otimizar (maximizar ou 

minimizar) 

5. Algoritmo de otimização: é a sequência de operações matemáticas que devem ser executadas para 

determinar a(s) solução(ões) ótima(s) do problema de otimização 

Um processo de otimização pode ser classificado de acordo com: a existência de restrições (otimização 

com ou sem restrições), a natureza das variáveis (otimização estática ou dinâmica), a estrutura física do problema , a 

natureza das equações envolvidas (otimização não-linear, geométrica, quadrática ou linear), os valores admissíveis 

para as variáveis (otimização com números inteiros ou com números reais), a natureza determinística das variáveis 

(estocástica ou determinística) e o número de funções objetivo (otimização mono ou multi-objetivo) (RAO, 2009). 

 Na maioria dos processos otimizados de forma clássica, a principal meta em questão consiste em 

maximizar ou minimizar um objetivo por vez (otimização mono-objetivo), obtendo uma única solução ou uma 

sequência determinística de possíveis soluções (otimização determinística). No entanto, por vivermos em um mundo 

complexo, multivariável e probabilístico, as aplicações práticas de processos de otimização envolvem a otimização 



64 

 

simultânea de diversos objetivos (tais como custo de capital/investimento, custo de operação, lucratividade, tempo 

de retorno do investimento, qualidade, conversão, eficiência, consumo de energia, tempo de operação, robustez, 

dentre outros) cujos valores possuem, muitas vezes, natureza probabilística (RAO, 2009; OSAKI, 2014). Dessa 

forma, métodos de otimização multi-objetivos estocásticos podem ser aplicados para a busca de soluções ótimas.  

Considerando-se uma otimização multi-objetivo, onde não apenas uma, mas várias funções objetivo 

devem ser maximizadas simultaneamente, pode-se observar que, em geral, não existe um vetor solução que 

minimiza/maximiza todas as funções objetivo simultaneamente (RAO, 2009). Além disso, na maioria das vezes, as 

funções objetivo a serem otimizadas são conflitantes, ou seja, não é possível melhorar um objetivo sem acarretar em 

prejuízo para o outro (RAO, 2009). Nesse caso, a otimização multi-objetivo dá origem não apenas a uma solução 

ótima, mas a várias soluções ótimas não-dominantes. As soluções ótimas não-dominantes, também chamadas de 

soluções Pareto-ótimas, se encontram ao longo de uma linha conhecida como fronteira de Pareto dentro do 

envelope de operação (ANSONI, 2015). Sendo assim, cada vetor x pertence ao conjunto de soluções Pareto-ótimo 

(não-dominantes) se não existe nenhum vetor solução x’ que domine x (OSAKI, 2014). O envelope de operação de 

uma otimização multi-objetivo consiste na região limitante de operação do processo. 

Para um processo de otimização multi-objetivo estocástico, temos que algumas das variáveis de projeto 

são descritas como variáveis estocásticas, assumindo valores aleatórios em cada iteração do problema. As origens 

para a aleatoriedade das variáveis estocásticas podem ser várias, dependendo da natureza e do tipo de problema 

(RAO, 2009). Devido a natureza probabilística das variáveis, para a avaliação dos resultados do processo de 

otimização é necessário introduzir uma análise de risco, que incorpora variáveis ambientais e, consequentemente, 

alguns elementos de incerteza inerentes (OSAKI, 2014). A análise de risco de uma otimização estocástica é realizada 

calculando-se funções de probabilidade que caracterizam a probabilidade de uma variável assumir um valor em um 

determinado intervalo com número infinito de valores.   

6.2. Otimização mono e multi-objetivo do processo de extração  

Considerando a operação do difusor com uma vazão de embebição de líquido fixa, o principal objetivo da 

otimização do sistema de extração é maximizar a variação de concentração de soluto no líquido que deixa o difusor 

(que equivale a uma maximização da variação de concentração de soluto na biomassa que deixa o difusor uma vez 

que para uma embebição fixa os dois objetivos são proporcionais). Esse único objetivo pode ser atingido variando-se 

aleatoriamente os coeficientes da matriz de conectividade (coeficientes de conectividade) do difusor de forma a obter 

uma velocidade de percolação máxima em cada estágio e, consequentemente, uma taxa de transferência de massa 

máxima. Nesse trabalho, dois casos distintos, C1 e C2, foram otimizados mono-objetivamente considerando 

mudanças aleatórias nos coeficientes de conectividade. Sendo assim, a função objetivo a ser maximizada é 

representada pela equação (35), as variáveis de controle que mudam aleatoriamente a cada iteração são os 

coeficientes de conectividade, αk,m (1≤k≤10 e 0≤m≤10), e a restrição da otimização é uma função de igualdade para 

o valor máximo de altura de líquido no colchão de fibra, Hlim,m = 1,5 (0≤m≤10), de forma a garantir a não-ocorrência 

de um regime de flooding.  

 𝑂𝑏𝑗𝑚𝑜𝑛𝑜 = ∆𝑆𝑚𝑎𝑥 = ∆𝐶𝑚𝑎𝑥              (35) 

O primeiro caso (C1) consiste na otimização da operação típica de um difusor industrial (otimização do 

cenário caso base) a fim de checar se existem outras conexões entre estágios que podem aumentar a eficiência de 

extração do equipamento. O segundo caso (C2) consiste na otimização de um difusor no qual existe uma condição 
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de flooding em um dos estágios do equipamento. Acredita-se que um redesenho das conexões do difusor pode 

reverter essa condição indesejável e que afeta a eficiência de extração. 

No entanto, se considerarmos que a vazão de embebição de líquido que entra no difusor é variável, o 

problema de otimização da extração em difusores industriais deixa de ser mono-objetivo e passa a ser multi-objetivo. 

Essa condição é muito comum na operação de difusores de biomassa visto que a vazão de embebição é ajustada de 

acordo com a quantidade de biomassa alimentada no difusor, que não é constante. Nesse caso, os principais 

objetivos para a otimização do sistema, que são a maximização da concentração de soluto no líquido (ou 

maximização da variação de concentração de soluto no líquido, ΔS) e a minimização da concentração final de soluto 

na biomassa (ou maximização da variação de concentração final de soluto na biomassa, ΔC), não são proporcionais e 

devem ser maximizados. Existe, portanto, não apenas um, mas dois objetivos distintos que devem ser 

simultaneamente atingidos para a otimização do processo, sendo esses objetivos, por sua vez, conflitantes. A 

minimização da concentração final de soluto na biomassa pode ser facilmente obtida aumentando-se a vazão de 

embebição inserida no sistema de extração, por exemplo (aumento de min,10). Porém, o aumento da vazão de 

embebição acarreta não apenas em uma concentração mínima de soluto na biomassa mas também em uma 

concentração baixa de soluto no líquido extraído, não sendo possível, portanto, atingir ambos os objetivos de 

otimização simultaneamente. Nesse trabalho, o caso C3 otimizado consiste na otimização da operação típica de um 

difusor industrial no qual a vazão de embebição de líquido é variável e assume um valor aleatório, sendo assim uma 

otimização multi-objetivo. Dessa forma, o problema de otimização multi-objetivo a ser resolvido equivale a 

maximizar as funções objetivo representadas pelas equações (36) e (37). As variáveis de controle que mudam 

aleatoriamente a cada iteração são os coeficientes de conectividade e a vazão de embebição, αk,m (1≤k≤10 e 

0≤m≤10) e min,10, respectivamente, e a restrição da otimização é uma função de igualdade para o valor máximo de 

altura de líquido no colchão de fibra, Hlim,m = 1,5 (0≤m≤10), de forma a garantir a não-ocorrência de um regime de 

flooding.  

 𝑂𝑏𝑗𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖1 = ∆𝑆𝑚𝑎𝑥              (36) 

 𝑂𝑏𝑗𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖2 = ∆𝐶𝑚𝑎𝑥              (37) 

Em todos os casos de otimização estudados (mono e multi-objetivo), coeficientes de conectividade podem 

assumir valores aleatórios entre 0 e 1 a cada iteração do programa. A conservação do balanço de água no sistema é 

garantida através da normalização da soma de todos os coeficientes de atividade para um determinado estágio “m”, 

tal que para um dado m, Σαk,m = 1 (1≤ k ≤10 e 0≤ m ≤10). Já para o caso de otimização multi-objetivo, não apenas 

os coeficientes de conectividade podem assumir valores aleatórios como também as vazões de embebição de fluido. 

Sendo assim, essas vazões podem assumir valores até 20% maiores do que os valores da vazão de referência.  

A principal restrição da otimização é garantir a não-ocorrência de um regime de flooding, o que é implementado 

no programa setando uma função de igualdade para o valor máximo de altura de líquido no colchão de fibra, tal que 

Hlim,m = 1,5 para todos os estágios (valor em metros). Após a otimização, os valores de coeficientes de conectividade 

que maximizam a eficiência de extração serão obtidos. 

6.2.1. Escolha do método de otimização  

Nesse trabalho, otimizações mono e multi-objetivo estocásticas foram realizadas afim de encontrar 

soluções ótimas para os casos C1, C2 e C3 estudados. Dentre os diversos métodos de otimização existentes, o 

escolhido para as otimizações propostas foi o método heurístico de caminhada aleatória. 
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Métodos heurísticos são algoritmos exploratórios utilizados para a obtenção de soluções aproximadas em 

problemas de otimização combinatória. Sendo assim, os métodos partem de uma solução viável e a partir dela 

sucessivas aproximações são direcionadas a um ponto ótimo, costumando encontrar as melhores soluções possíveis 

para problemas, e não soluções exatas, perfeitas e definitivas (Bueno, 2009). Métodos heurísticos de busca aleatória 

são aqueles que utilizam números aleatórios para a análise exploratória. Essa classe de métodos apresenta inúmeras 

vantagens, como (RAO, 2009): 

• São eficazes mesmo que as funções objetivo sejam descontínuas e não-diferenciáveis em alguns pontos. 

• Podem ser usados para achar o mínimo global quando a função objetivo apresenta vários mínimos 

relativos.  

• São aplicáveis quando outros métodos falham devido a deficiências locais. 

• Apesar dos métodos de busca aleatória não serem muito eficientes, podem ser utilizados nos estágios 

iniciais da otimização quando um mínimo global deve ser encontrado. Uma vez encontrado, técnicas de otimização 

mais eficientes e robustas podem ser utilizadas para achar o ponto mínimo global. 

O método de caminhada aleatória garante que o espaço de busca é grande o suficiente para evitar 

paradas prematuras em ótimos locais e utiliza-se do conhecimento histórico dos resultados anteriores adquiridos pelo 

método para se guiar. Para garantir que a solução chegou no seu ponto ótimo, não apenas o tempo total transcorrido 

de simulação é levado em conta como também a diminuição da diferença de valores entre as soluções obtidas no 

processo iterativo, que é verificada com uma análise de desvio padrão dos valores obtidos para ΔS: o desvio padrão 

de cada iteração em relação às iterações anteriores deve chegar a um valor constante 

No caso da otimização mono-objetivo (casos C1 e C2), a maximização da variação de concentração de 

soluto no líquido extraído do difusor (ΔS) é obtida fornecendo-se valores aleatórios para coeficientes aleatórios de 

conectividade (αk,m). Sendo assim, para uma iteração n + 1, uma solução será considerada se ΔSn+1 for maior do que 

ΔSn (variação de concentração de soluto no líquido na iteração anterior).   

Já para o caso C3, uma otimização multi-objetivo foi realizada. Problemas de otimização multi-objetivo 

envolvem dois ou mais objetivos que são geralmente conflitantes, o que leva a obtenção de soluções Pareto-ótimas 

nas quais não é possível melhorar um objetivo sem piorar ao menos um dos outros objetivos (RANGAIAH, 2010). 

Para solucionar problemas multi-objetivo, duas diferentes abordagens podem ser utilizadas. A primeira abordagem 

consiste em combinar os múltiplos objetivos em uma única função objetivo composta, através da ponderação e do 

escalonamento de cada função objetivo com base em sua importância relativa. Como consequência, o problema 

acaba sendo transformado em um problema mono-objetivo que requer estratégias clássicas de otimização direta e 

exata. Já a segunda abordagem, consiste em pesquisar os conjuntos de solução Pareto-ótimas em todo o espaço de 

busca para então definir as soluções eficientes (RANGAIAH, 2010). Os métodos que se utilizam da segunda 

abordagem geralmente exigem um grande esforço computacional mas conferem especial interesse para problemas de 

caráter investigativo, onde o espaço de soluções factíveis não é bem conhecido. Utilizando-se da segunda abordagem, 

alguns métodos estocásticos de otimização, tais como o de busca aleatória (random search), caminhada aleatória (random 

walk) e o método de Monte Carlo, tem como base avaliar um número de soluções selecionado aleatoriamente 

(COELLO et. al., 2007). 

A otimização multi-objetivo estocástica do caso C3 foi realizada com o objetivo de encontrar valores 

ótimos para a variação de concentração de soluto no líquido extraído (ΔS) e para a variação de concentração de 

soluto na biomassa (ΔC) variando-se aleatoriamente o coeficiente de conectividade para valores aleatórios de vazão 

de embebição de líquido. Mais detalhes sobre o algoritmo de otimização utilizado são fornecidos na próxima sessão.  
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6.2.2. Algoritmos desenvolvidos para otimização mono e multi-objetivo  

Os algoritmos desenvolvidos para as otimizações mono e multi-objetivo estão representados no diagrama 

de blocos das Figuras 18 e 19. O algoritmo da otimização mono-objetivo consiste de 13 diferentes ações (numeradas 

no diagrama da Figura 18) e inclui o simulador do difusor como uma sub-rotina do seu programa (ação 3). 

Primeiramente, um valor aleatório entre 0 e 1 é gerado para um αk,m aleatório (αk,m(0)) e é atualizado na matriz de 

conectividade do difusor (ação 2). A sub-rotina que contém o simulador do difusor desenvolvido é executada (ação 

3) e valores para variação de concentração de soluto na biomassa e no líquido são atualizados, ΔC(0) e ΔS(0), 

respectivamente (ação 4). Um novo valor randômico para um αk,m aleatório (αk,m(i)) é gerado e atualizado na matriz 

de conectividade (ação 5). A sub-rotina do difusor é executada (ação 6) novamente e novos valores para ΔC(i) e ΔS(i) 

são gerados (ação 7). Em um próximo passo, o programa vai verificar se: o difusor convergiu com o valor de 

coeficiente de conectividade simulado; se ΔC(i) > ΔC(0) e ΔS(i) > ΔS(0); e se hm(i) < hlim para qualquer valor de “m” 

(ação 8). Se todas essas três condições são satisfeitas, o programa avança para a ação 9, na qual os resultados obtidos 

na simulação do difusor são salvos e a matriz de conectividade é atualizada. Caso qualquer uma das condições não 

seja satisfeita, o programa volta para a ação 5 para gerar um novo valor randômico para αk,m(i) tendo como ponto de 

partida αk,m(0) e as ações 6 a 8 são executadas novamente. A ação 10 checa se o número de iterações realizadas é 

maior do que 20000 (margem segura para garantir a varredura de um espaço amostral grande). Em caso negativo, o 

programa volta para a ação 1 e todas as ações seguintes se repetem. Em caso positivo, os valores de ΔC e ΔS 

gravados são usados para calcular o desvio padrão em relação aos resultados das iterações anteriores (ação 11). O 

critério de parada do algoritmo consiste em checar se o tempo total de simulação é maior ou igual ao tempo limite e 

em garantir que o desvio padrão dos resultados obtidos para ΔC ou ΔS atinge uma faixa de valores praticamente 

constante. Até que isso aconteça, o programa volta para a ação 1 e é rodado novamente. Quando o desvio padrão é 

constante e o tempo de simulação é maior ou igual ao estipulado, o programa pode parar de rodar e os resultados 

estão prontos para serem analisados.  

Para a otimização multi-objetivo realizada (Figura 19), um valor aleatório para a vazão de embebição de 

líquido min,10 entre 30 e 36 ton/h (valores entre o valor nominal ou um valor até 20% maior do que o nominal) é 

gerado (ação 2) e usado como input para a ação 3. Na ação 3, um valor aleatório entre 0 e 1 é gerado para um αk,m 

aleatório (αk,m(0)) e é atualizado na matriz de conectividade do difusor. A sub-rotina que contém o simulador do 

difusor desenvolvido é executada (ação 4) e valores para variação de concentração de soluto na biomassa e no líquido 

são calculados, ΔC(0) e ΔS(0), respectivamente (ação 5). Um novo valor randômico para um αk,m aleatório (αk,m(i)) é 

gerado e atualizado na matriz de conectividade (ação 6). A sub-rotina do difusor é executada (ação 7) novamente e 

novos valores para ΔC(i) e ΔS(i) são gerados (ação 8). Em um próximo passo, o programa vai verificar se: o difusor 

convergiu com o valor de coeficiente de conectividade simulado; se ΔC(i) > ΔC(0) e ΔS(i) > ΔS(0); e se hm(i) < hlim 

para qualquer valor de “m” (ação 9). Se todas essas três condições são satisfeitas, o programa avança para a ação 10, 

na qual os resultados obtidos na simulação do difusor são salvos e a matriz de conectividade é atualizada. Caso 

qualquer uma das condições não seja satisfeita, o programa volta para a ação 6 para gerar um novo valor randômico 

para αk,m(i) tendo como ponto de partida αk,m(0) e as ações 6 a 9 são executadas novamente. A ação 11 checa se o 

número de iterações realizadas é maior do que 20000 (margem segura para garantir a varredura de um espaço 

amostral grande). Em caso negativo, o programa volta para a ação 1 e todas as ações seguintes se repetem. Em caso 

positivo, o programa vai checar se ambos os critérios de parada (tempo total de simulação é maior ou igual ao tempo 

estipulado e número de vazões de embebição é suficiente para a construção do diagrama de Pareto) são satisfeitos 
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(ação 12). Quando os critérios de parada são atingidos, o programa pode parar de rodar e os resultados estão prontos 

para serem analisados. Se os critétios não são atingidos, o programa volta para a ação 1 e é rodado novamente.  
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Figura 18. Algoritmo desenvolvido para as otimizações mono-objetivo realizadas 

 
 

Figura 19. Algoritmo desenvolvido para as otimização multi-objetivo 
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6.2.3. Construção do envelope de operação e da curva de Pareto 

Como nos casos otimizados C1 e C2 a vazão de embebição foi considerada constante, um único valor de 

vazão de embebição representa apenas um único estado de operação de cada cenário estudado: as conexões entre os 

estágios são otimizadas, e o sistema atinge uma configuração final ótima para aquele determinado estado de operação 

do difusor. Já para o caso otimizado C3, como diversas vazões de embebição foram consideradas, o resultado da 

otimização multi-objetivo consiste em diversas soluções ótimas não-dominantes (soluções Pareto-ótimas). O 

conjunto dessas soluções dá origem a uma curva de Pareto, que é uma das curvas que delimita o envelope de 

operação do difusor (aquele que contém todos os possíveis estados de operação do equipamento). As outras curvas 

delimitantes desse envelope são: a de variação de concentração de soluto no fluido (ΔS) e a de variação de 

concentração de soluto na biomassa (ΔC). Quanto mais próximos são os valores obtidos de ΔS e ΔC da fronteira de 

Pareto, maiores são as chances de se obter soluções ótimas não-dominantes para o problema. Sendo assim, uma 

região alvo, na qual os estados de operação estão mais próximos das soluções ótimas não-dominantes, precisa ser 

definida. A região alvo do envelope de operação do difusor apresenta como fronteira superior a curva de Pareto e 

como fronteira inferior uma curva que é traçada ajustando-se um polinômio para a curva da fronteira de Pareto. 

Logo, se os pontos (x,y) são pontos da fronteira de Pareto, um polinômio é ajustado para os pontos (K∙x, K∙y), onde 

o fator de escala K foi setado para 99.5%. As soluções que fazem parte da região alvo são então aquelas que se 

encontram entre (x,y) e (K∙x, K∙y). Os resultados da otimização multi-objetivo do caso C3 serão estatisticamente 

analisados baseados no envelope de operação. 
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7. TESTE DE DIFERENTES SINAIS PARA DETECÇÃO DE LÍQUIDO EM LEITO DE 

FIBRAS EM UM ESTÁGIO DE EXTRAÇÃO EM ESCALA LABORATORIAL 

Resumo 

Condições operacionais adversas e inesperadas são responsáveis por diminuir consideravelmente a 

eficiência de extração. A medição de nível de líquido no leito de biomassa em cada estágio atrelada a um sistema de 

controle de injeção de líquido pode contribuir na resolução de problemas operacionais. Esse capítulo apresenta a 

bancada experimental e os diferentes sinais testados para detecção de líquido em leito de fibras em um estágio de 

extração experimental. 

Abstract 

Adverse and unexpected operating conditions are responsible for greatly reducing extraction efficiency. 

The measurement of liquid level in the biomass bed at each stage coupled to a liquid injection control system can 

contribute to solve operational problems. This chapter presents the experimental bench and the different signals that 

were tested to detect liquid in the fibre bed in one extraction stage in laboratory scale. 

7.1. Introdução 

Um sistema de medição de nível de líquido acoplado a um controle de injeção de líquido em cada um dos 

estágios do difusor pode ser utilizado como uma alternativa promissora para prevenir a formação de regimes de 

flooding. Adicionalmente, a medição de nível de líquido no leito pode também contribuir para um aumento na 

eficiência de extração, visto que permite que vazões de percolação próximas da máxima sejam setadas.  

Diferentes técnicas vêm sendo propostas tanto na indústria quanto na literatura para a medição online do 

nível de líquido no leito de fibra em difusores de biomassa, em especial em difusores de cana. Em escala industrial, a 

medição de nível de líquido consiste, em sua maioria, na observação visual realizada por operadores em visores de 

vidro instalados na parede de cada estágio do equipamento (Figura 20) (ANGEL et. al, 2017). Esse tipo de medição 

é, no entato, extremamente impreciso visto que nem todos os estágios de extração apresentam visores de vidro 

instalados e devido ao fato da interface líquida não ser claramente visível para o operador devido a sujeira, 

embaçamento do vidro ou devido à formação de espuma (ANGEL et. al, 2017). Além disso, a área visível do visor 

de nível é restrita e permite a observação do nível de líquido apenas em uma pequena área do estágio de extração, em 

locais próximos à parede do difusor (ANGEL et. al, 2017). Outros instrumentos de medição que já foram testados 

em escala de laboratório ou industrial são os transdutores-transmissores de pressão e os medidores de condutividade 

elétrica (REIN & INGHAM, 1992; ANGEL et. al, 2017; LOVE, 2017).  Segundo Rein and Ingham (REIN & 

INGHAM, 1992), as medidas de pressão para medição de nível foram adotadas nas usinas de Amatikulu e Felixton, 

na África do Sul. A usina de Amatikulu apresentou eficiências de extração de até 98% após a implementação dos 

medidores de nível por pressão e de um sistema de controle das abas dos sprays de injeção de líquido nos estágios de 

extração (REIN & INGHAM, 1992). A medida de condutividade para indicação de nível de líquido no leito de fibra 
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foi testada experimentalmente (LOVE, 2017) e industrialmente (ANGEL et. al, 2017) indicando que a condutividade 

elétrica apresenta um grande potencial para ser utilizada para medição de nível de líquido em difusores de cana. 

 

Figura 20. Visor de vidro instalado na parede de um difusor de cana para medição manual de nível de líquido no colchão de fibra 
pelo operador. 

Tendo em vista a importância da monitoração do nível de líquido no leito de fibra para minimização de 

problemas operacionais e maximização da eficiência de extração, o objetivo da parte experimental desse trabalho foi 

desenvolver e testar dois tipos de sinais diferentes para detecção de líquido em um leito de fibra, um baseado na 

medição de sinal de condutividade elétrica e outro baseado na medição de sinal de radiação infravermelha, em um 

estágio de extração em escala laboratorial. A escolha dos tipos de sinal utilizados foi baseada na simplicidade e baixo 

custo dos materiais necessários para a elaboração dos instrumentos de detecção em escala laboratorial assim como na 

praticidade de construção dos mesmos. 

7.2. Bancada Experimental 

7.2.1. Descrição da bancada experimental 

Uma bancada experimental foi construída para testar diferentes sinais para detecção de líquido em um 

leito de fibra e dois procedimentos experimentais foram adotados para o teste. O primeiro procedimento 

experimental consiste no teste de sinais de condutividade e infravermelho para detecção de líquido em um leito de 

fibras em estágio de extração experimental usando apenas água (nenhuma biomassa é inserida no sistema) e o 

segundo procedimento consiste no teste de sinais de condutividade e infravermelho para detecção de líquido em um 

leito de fibras em um estágio de extração experimental no qual o estágio foi preenchido com biomassa e um leito de 

fibras se formou. Os procedimentos experimentais adotados estão descritos na próxima sessão. 

O estágio de extração construído consiste de um sistema muito similar ao desenvolvido por Rein e 

Woodburn (1974), e encontra-se exemplificado na Figura 21. É composto basicamente por um aquecedor elétrico, 

uma resistência elétrica (Ω), um controlador PID (para controle de temperatura da resistência elétrica), dois 

indicadores digitais, um chuveiro para aspersão de líquido e um tubo de borosilicato. Esses equipamentos são 

interligados por tubos e conexões em CPVC e as variáveis são monitoradas por instrumentos de medição (medidor 
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de vazão, FI-01, manômetro, PI-01, termopares, TI-01 e TI-02, e medidores de nível mínimo, LIL-01, e máximo, 

LIH-01). Os valores medidos de temperatura e pressão são enviados aos indicadores e ao controlador PID e 

indicados tanto no painel de controle como em uma interface de usuário desenvolvida em LabVIEW. Já os valores 

de vazão, condutividade e infra-vermelho são mandados para um arduino, convertidos em sinais digitais e enviados 

para o programa desenvolvido em LabVIEW para indicação de valores na interface de usuário. Uma válvula redutora 

de pressão (XV-01) é utilizada para diminuir o valor da pressão de entrada no boiler (limitada a 10 m de coluna 

d’água), válvulas globo (XV-02, XV-06 e XV-07) são utilizadas para o controle manual da vazão e válvulas gaveta 

(XV-03, XV-04 e XV-05) para isolar trechos da linha quando necessário. Nas Figuras 22 e 23, uma foto da bancada 

experimental construída e a tela de interface do usuário em LabVIEW, respectivamente, são apresentadas. 

 

Figura 21. Desenho do aparato experimental construído. 
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Figura 22. Aparato experimental construído. 
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Figura 23. Interface com o usuário dos instrumentos de medição construída em LabVIEW 

O princípio de funcionamento da bancada é similar ao princípio de operação de um estágio de um difusor 

industrial: A biomassa, previamente preparada, é colocada sob placas perfuradas, formando um colchão de fibra ao 

longo da altura do tubo de borosilicato. Esse colchão é percolado pelo líquido de embebição, inserido 

uniformemente na superfície do colchão, e a uma determinada temperatura. Ao longo da percolação do líquido, o 

soluto é extraído, formando um líquido concentrado que deixa o equipamento.  

Primeiramente, para a operação da bancada experimental, água é inserida no sistema através de um 

chuveiro e tem sua pressão regulada e medida através da válvula redutora de pressão XV-01 e do manômetro PI-01, 

respectivamente. A pressão da água que entra no boiler deve ser inferior a pressão máxima suportada pelo mesmo, 

de 10 metros de coluna d’água. A vazão de água que entra no boiler é medida através de um sistema sensor/receptor 

de infravermelho acoplado a um hidrômetro (Figura 24) cujo sinal é transferido, interpretado e convertido em sinal 

digital por um arduino (Figura 25). O sensor/receptor de infravermelho é capaz tanto de emitir como de receber 

ondas na frequência na região do infravermelho. Como a hélice que mede o volume no hidrômetro é preta e o painel 

que suporta essa hélice é branco, o sinal de infravermelho emitido pelo sensor é absorvido pela hélice e ao mesmo 

tempo refletido pelo painel sendo assim possível detectar o número de ciclos por segundo da hélice. O sinal de 

infravermelho é então interpretado pelo arduino e convertido em vazão na interface de usuário desenvolvida em 

LabVIEW.  

A partir da abertura da válvula esfera XV-02, a água entra no boiler a uma determinada vazão e é aquecida 

até a temperatura desejada (que é setada no controlador). Devido ao processo de estratificação térmica, a água quente 
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(que é menos densa e fica na camada superior do boiler) segue em direção ao sistema de extração a partir da abertura 

da válvula XV-03. A resistência, que é controlada pelo PID, será ligada se a temperatura da água for inferior ao valor 

setado (mesmo valor de temperatura setado para o boiler), de forma a garantir que a temperatura da água se 

mantenha estável antes dessa aspergir pelo tubo de borosilicato.  

O tubo de borosilicato é usado para simular um estágio do difusor no qual a tela da extremidade inferior 

do tubo simula as chapas perfuradas do difusor. Nos testes realizados com biomassa, a biomassa que é colocada 

previamente no tubo fica suportada pela tela metálica, permitindo a formação de um colchão de fibra ao longo do 

tubo. Já nos testes realizados apenas com água, a tela metálica fica vazia.  

Ao chegar na extremidade da tubulação de CPVC anterior ao tubo de borosilicato, a água passa por um 

chuveiro e é distribuída uniformemente na parte superior do difusor experimental (tubo de borosilicato). Para os 

testes realizados com biomassa, a água percola o colchão até atingir sua extremidade inferior, por onde será 

descartada ou coletada pelas válvulas XV-06 e/ou XV-07. Uma altura dinâmica de líquido é formada no colchão 

devido à porosidade da biomassa e pode ser medida a partir dos dois sistemas de detecção de líquido desenvolvidos. 

No caso dos testes nos quais apenas água foi utilizada, as válvulas XV-06 e XV-07 são mantidas fechadas enquanto a 

água preenche o difusor experimental, até que o nível de líquido atinja o medidor de nível superior. Ambos os 

medidores desenvolvidos deverão ser capazes de determinar o instante em que a água atinge ou deixa os medidores 

de nível superior ou inferior a partir da variação de sinal observada.  

 

Figura 24. Medidor de vazão construído a partir de um emissor/receptor de sinal infravermelho. 
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Figura 25. Arduino utilizados para recepção e conversão do sinal de condutividade, infravermelho e vazão. 

Nos testes experimentais realizados usando biomassa, cinco diferentes temperaturas são setadas para a 

água inserida no sistema: 25, 35, 45, 55 e 65˚C. O intuito de variar a temperatura da água de embebição é analisar o 

comportamento dos sinais de condutividade e radiação infravermelha ao longo de sucessivos processos de extração 

submetidos a diferentes condições. A vazão de embebição do líquido depende da pressão da água que chega no 

aquecedor elétrico. Apesar da válvula redutora de pressão (XV-01) ficar setada para um valor fixo, como a água 

utilizada no experimento é proveniente de uma caixa d’água que atende a todo o laboratório no qual a bancada foi 

instalada, a pressão da água e, consequentemente, a vazão de embebição do sistema, é variável.  

7.2.2. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA BANCADA EXPERIMENTAL 

Os seguintes equipamentos e instrumentos foram adquiridos para a construção da bancada experimental 

descrita: 

- Hidrômetro que suporta até 1,5 m3/h de vazão  

- Três sensores-receptores de radiação infravermelha  

- Arduino 

- Aquecedor elétrico de 200 L com resistência elétrica de 3000 W e termostato 

- Tubo de borosilicato de comprimento 1500 mm, diâmetro 180 mm e espessura de parede de 9 mm 

- Uma válvula redutora de pressão  

- Três válvulas tipo gaveta  

- Três válvulas tipo esfera 

- Um manômetro 

- Um rele de nível com medição de nível mínimo e máximo 

- Tubos e conexões de CPVC 
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- Um chuveiro elétrico do tipo KDL, com 8800 W de potência elétrica e 220V de tensão (resistência 

elétrica, Ω) 

- Dois termopares tipo K para medição da temperatura (no boiler e no chuveiro)  

- Um controlador PID marca NOVUS modelo N1100 

- Dois indicadores NOVUS modelo N1540 

- Dois tarugos de poliacetal preto de diâmetro de 25 mm e comprimento de 200 mm 

- Uma vareta de latão de diâmetro 3/16” e comprimento de 1,5 m (para construção de 3 eletrodos) 

- Grade circular 

- Trena 

- Espaguete termoretrátil 

- Suporte da estrutura 

7.3. Teste de diferentes sinais para detecção de líquido em um leito de fibra em um 

estágio de extração em escala laboratorial 

Dois tipos diferentes de sinais para detecção de líquido em um leito de fibra foram testados na banacada 

experimental construída: sinal de condutividade elétrica e sinal de radiação infravermelha. 

Para a detecção de nível de líquido a partir do sinal de condutividade elétrica, um sistema constituído de 

um relé de nível (Figura 26) e três eletrodos de latão (Figura 27) foi desenvolvido. Os eletrodos foram construídos a 

partir de uma vareta de latão cortada em três varetas menores de tamanhos distintos, sendo a vareta maior usada 

como eletrodo de referência, a vareta média usada como eletrodo inferior e a vareta mais curta usada como eletrodo 

superior. Para garantir o isolamento elétrico ao longo do comprimento de cada eletrodo, os eletrodos foram 

revestidos com espaguete termoretrátil de forma que apenas as extremidades dos eletrodos ficaram desencapadas e 

possibilitadas de transmitir corrente elétrica. A emissão de tensão elétrica é realizada pelo eletrodo de referência 

enquanto a corrente elétrica que passa pelos eletrodos inferior e superior é detectada e o sinal é recebido pelo rele de 

nível de líquido e enviado em seguida para o arduino e para a interface em usuário em LabVIEW. 

Os eletrodos são inseridos no leito de biomassa, sustentados por uma garra presa na extremidade interna 

superior do tubo de borosilicato. As alturas dos medidores de nível inferior e superior podem ser ajustadas de acordo 

com valores previamente determinados (Figura 28). Os sinais analógicos de condutividade são recebidos e 

interpretados pelo arduino e transferidos para o sistema de aquisição em LabVIEW. O princípio de detecção de nível 

de líquido se baseia na variação do sinal de condutividade quando a água atinge ou deixa os eletrodos medidores de 

nível superior (LIH-01) e inferior (LIL-01) do difusor. A unidade de medida do sinal de condutividade obtido é 

expressa em uma unidade de medida genérica u visto que a finalidade do medidor desenvolvido é apenas detectar o 

instante no qual há uma variação significativa do sinal aferido, sendo a calibração do medidor não realizada nesse 

estágio do trabalho. 
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Figura 26. Relé de nível mínimo e máximo utilizado. 

 
Figura 27. Eletrodos de latão instalados construídos. 
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Figura 28. Eletrodos de condutividade presos na parte interna do tubo de borosilicato para medição de nível de líquido no 
difusor experimental. 

O segundo sistema de detecção de líquido desenvolvido é baseado no sinal de radiação infravermelha 

proveniente de dois emissores/receptores de infravermelho instalados externamente ao tubo de borosilicato em 

alturas predeterminadas (Figura 29 e 30). Os emissores/receptores foram posicionados dentro de um tarugo de 

poliacetal, de maneira que apenas a ponta de cada diodo emissor de luz (LED) estivesse exposta à luz ambiente. Os 

sinais analógicos de radiação infravermelha são recebidos e interpretados pelo arduino e transferidos para o sistema 

de aquisição em LabVIEW. Apesar dos sensores serem idênticos do ponto de vista técnico, os sinais de 

infravermelho gerados/recebidos por ambos os medidores serão diferentes quando instalados em alturas distintas do 

tubo de borosilicato devido a diferentes sinais de infravermelho que chegam aos sensores. O princípio de 

funcionamento do medidor é baseado na variação de sinal de radiação infravermelha gerada quando a água atinge ou 

deixa os eletrodos medidores de nível superior (LIH-01) e inferior (LIL-01) do difusor. A unidade de medida do sinal 

de infravermelho obtido é expressa em uma unidade de medida genérica u visto que a finalidade do medidor 

desenvolvido é apenas detectar o instante no qual há uma variação significativa do sinal aferido, sendo a calibração 

do medidor não realizada nesse estágio do trabalho. 
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Figura 29. Medidor de nível com sinal de infravermelho desenvolvido. O emissor/receptor de sinal de radiação infravermelha foi 
posicionado dentro de um tarugo para diminuir a dispersão do sinal gerado/recebido. 

 

 
Figura 30. Instalação do medidor de nível de infravermelho desenvolvido na parede externa do estágio de extração em escala 
laboratorial. 

7.4. Procedimentos experimentais realizados para teste dos sinais para detecção de 

nível de líquido 

Dois procedimentos experimentais foram adotados para testar os sinais de condutividade e infravermelho 

para detecção de líquido em um estágio de extração experimental. O primeiro procedimento experimental consistiu 

na detecção de líquido no estágio de extração construído usando apenas água (nenhuma biomassa é inserida no 

sistema) enquanto o segundo procedimento consistiu na detecção de líquido no estágio de extração desenvolvido no 

qual um leito de fibra foi formado (bagaço de cana é previamente inserido na tela metálica perfurada do difusor 

experimental). 

7.4.1. Experimentos realizados apenas com água 

Primeiramente, para testar os medidores de nível de líquido desenvolvidos, os testes no estágio de 

extração construído em laboratório foram realizados usando apenas água, a uma temperatura fixa de 25˚C, sem 
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inserção de biomassa no sistema (não há um leito de fibras no difusor). Para a realização desses testes e medição dos 

sinais, o procedimento experimental descrito a seguir foi adotado. Cada teste foi realizado em triplicata para 

comparação dos resultados obtidos e verificação da repetitividade do sinal. 

1. As válvulas XV-06 e XV-07 são fechadas para que a água se acumule no difusor. 

2. O programa em LabVIEW, responsável pela aquisição dos sinais medidos na bancada 

experimental, é iniciado. 

3. Em um certo instante, no qual o cronômetro é ativado, a válvula XV-02 é aberta e o líquido é 

aspergido pelo difusor. 

4. A válvula XV-02 é mantida aberta e o difusor é preenchido com líquido até que a altura do nível 

de líquido fique acima da altura do sensor de nível superior. 

5. Quando a altura do nível de líquido fica acima da altura do sensor de nível superior, a válvula XV-

02 é fechada e as válvulas XV-06 e/ou XV-07, pelas quais o líquido deixa o difusor, são então abertas para que o 

líquido escoe e deixe o difusor.  

6. Após o difusor ser esvaziado, o programa em LabVIEW é finalizado. 

7. A análise da variação de sinal dos medidores de nível é realizada a partir da construção de gráficos 

e de cálculos estatísticos (análise de variânica).   

7.4.2. Experimentos realizados em um leito de bagaço de cana  

Após testar os medidores de nível desenvolvidos apenas com água, novos testes foram realizados inserindo 

bagaço de cana no sistema, o que fez com que um leito de fibra se formasse no difusor experimental. O 

procedimento experimental adotado para realização desses testes é descrito a seguir. Para cada uma das cinco 

temperaturas testadas (25, 35, 45, 55 e 65˚C), o teste foi realizado em triplicata afim de comparar os resultados 

obtidos e verificar a variabilidade e repetitividade do sistema de detecção desenvolvido considerando a detecção de 

líquido em um leito de fibra. Antes do teste ser iniciado, uma quantidade fixa de bagaço de cana é inserida na tela 

metálica do difusor, formando assim um leito de fibras ao longo da altura do tubo de borosilicato. 

1. Bagaço de cana é adicionado ao difusor. 

2. As válvulas XV-06 e/ou XV-07 são abertas e mantidas assim ao longo de todo o experimento. 

3. O programa em LabVIEW, responsável pela aquisição dos sinais medidos na bancada 

experimental, é iniciado. 

4. Em um certo instante, no qual o cronômetro é ativado, a válvula XV-02 é aberta e o líquido é 

aspergido pelo difusor. 

5. A válvula XV-02 é mantida aberta por, aproximadamente, 200 segundos.  

6. Após aproximadamente 200 segundos a válvula XV-02 é fechada. 

7. Aos 400 segundos, aproximadamente, o programa em LabVIEW é finalizado. 

8. A análise da variação de sinal dos medidores de nível é realizada a partir da construção de gráficos 

e de cálculos estatísticos (análise de variância).   

7.5. Análise estatística dos resultados experimentais 
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Após a construção da bancada e execução dos procedimentos experimentais descritos para testar os 

sistemas de detecção de líquido desenvolvidos, uma análise estatística dos resultados foi realizada para verificar a 

estabilidade e variabilidade associada às medições realizadas. 

Em toda medição de sinal existem imperfeições e flutuações que dão origem a desvios nos sinais medidos 

e, consequentemente, a erros de medição. Esses erros estão associados não apenas ao instrumento de medição em si 

como também a todos os elementos do sistema de medição, tais como equipamento, pessoal e método. Um erro é 

formado por um componente aleatório e por um componente sistemático. O erro aleatório ocorre de forma 

inesperada e tem como causas variações ambientais ou espaciais, variação do equipamento de medição, interferência 

elétrica dentre outras. Já o erro sistemático é o que ocorre com a mesma intensidade em todas as medições realizadas. 

Ambos os tipos de erros podem ser minimizados se identificarmos as fontes de variação potenciais e 

eliminarmos/monitorarmos essas fontes (FONSECA, 2008). Algumas ações que ajudam a diminuir as fontes de erro 

são o aumento do número de testes realizados, o uso de uma tecnologia superior para realizar a medição e o uso de 

fatores de correção (PORTAL ACTION, 2018).   

Para garantir a qualidade de um sistema de medição, é preciso que o sistema apresente exatidão, 

estabilidade, precisão, repetitividade e reprodutibilidade. Diferentes estudos estatísticos podem ser realizados para 

garantirmos a qualidade e replicabilidade do sistema de medição sendo os principais a análise de estabilidade, 

tendência, linearidade, repetitividade e reprodutibilidade.  Para os medidores de nível desenvolvidos, os testes 

realizados foram o de estabilidade e repetitividade. A análise de estabilidade foi realizada a partir da construção de 

gráficos de média e amplitude. Já a análise de repetitividade foi realizada utilizando-se a técnica de análise de variância 

(ANOVA). Essa técnica permite conhecer a qualidade das medições geradas e consiste em uma série de modelos 

estatísticos nos quais a variância amostral é dividida em diversos componentes devido a diferentes variáveis 

associadas ao processo (PORTAL ACTION, 2018). Através da partição, a ANOVA estuda a influência dessas 

variáveis na característica de interesse.  

A análise de estabilidade determina a variação total na tendência do sistema ao longo do tempo e é 

realizada a partir da construção de gráficos de média e amplitude do sinal de medição. Para a construção dos gráficos 

referentes aos medidores de nível desenvolvidos, os dados foram coletados ao longo dos experimentos realizando-se 

3 medições por vez (dados eram coletados em triplicata). As médias e as amplitudes do sinal de cada medidor foram 

calculadas e os limites inferiores (LIC), centrais (LC) e superiores (LSC) dos gráficos foram determinados de acordo 

com a Tabela 13, considerando-se as constantes A2, D3 e D4 iguais a 1,023, 0 e 2,574, respectivamente (o valor das 

constantes depende do número de amostras realizadas. Os valores utilizados são os valores para um número de 

amostra igual a 3). Os gráficos de média (�̅�) e amplitude (R) são analisados de forma a verificar se: existem pontos 

fora do limite de controle; se existem vários pontos consecutivos crescentes ou decrescentes; se existem vários 

pontos consecutivos acima ou abaixo da linha média. Caso os gráficos �̅� e R estejam fora de controle, as causas 

devem ser identificadas e uma ação corretiva deve ser proposta. Caso contrário, deve-se prosseguir com o estudo do 

sistema de medição (PORTAL ACTION, 2018).   
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Tabela 13. Limites para o gráfico de médias e amplitudes 

Limites para o gráfico de Médias  Limites para o gráfico de Amplitudes 

Superior: LSC = 𝑋 ̿ + 𝐴2�̅� Superior: LSC = 𝐷4�̅� 

Central: LC = 𝑋 ̿ Central: LC = �̅� 

Inferior: LIC = 𝑋 ̿ − 𝐴2�̅� Inferior: LIC = 𝐷3�̅� 

 

Já para o caso da análise de variância, a análise investiga somente se a média (𝜇𝑗  onde j é o número de 

amostras) de sinal de várias amostras são iguais, a partir do teste de hipóteses (Equação 35). O teste de hipóteses é 

uma regra de decisão estatística que permite concluir sobre parâmetros da população com base em informações 

contidas nos dados amostrais. Consideram-se sempre duas hipóteses: a hipótese nula (H0) e a alternativa (Ha) 

(RODRIGUES & IEMMA, 2005).  

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = ⋯ = 𝜇𝑗                                                                                                                (35) 

A hipótese nula é testada avaliando-se a probabilidade de significância do teste (P-valor ou nível 

descritivo), que representa a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema do que a obtida 

através da amostra, sob a hipótese nula. Sendo assim, um P-valor pequeno indica que a probabilidade de obter um 

valor da estatística de teste como observado é muito improvável, o que leva à rejeição da hipótese nula. O nível de 

significância adotado foi de 0,05 logo rejeitamos H0 se o P-valor for menor do que 0,05 e conclui-se que pelo menos 

uma das médias populacionais é diferente das demais. Se o P-valor for maior do que 0,05, H0 não é rejeitada e 

conclui-se que as médias das amostras são iguais. Além do P-valor, a estatística de teste F, também pode ser usada 

para verificar a validade da hipótese nula. A estatística de teste F representa a razão entre a variância entre as 

amostras (com base na variância entre médias amostrais) e a variância dentro das amostras (com base nas variâncias 

amostrais). Se estatística de teste F assume um valor menor do que Fcrítico, H0 não é rejeitada. Já se estatística de teste 

F é maior do que Fcrítico, H0 é rejeitada.  

No caso dos experimentos realizados adotando o procedimento 1, no qual apenas água é adicionada ao 

difusor, as variáveis analisadas estatisticamente foram a variação do sinal de medição de nível (condutividade ou 

infravermelho) do medidor inferior e superior de acordo com a repetição do teste e com o dia no qual o experimento 

foi realizado. Para isso, uma análise de estabilidade e uma análise de variância (ANOVA) de dois fatores sem 

replicação foram realizadas.  

No caso dos experimentos nos quais o procedimento 2 foi adotado (considerando-se a adição de bagaço 

de cana no sistema e a formação de um leito de fibra), não só a variação do sinal de detecção de nível (condutividade 

ou infravermelho) do medidor inferior e superior foi analisada como também a velocidade de percolação calculada a 

partir desses sinais. Apesar da velocidade de percolação ser dependente dos sinais medidos dos eletrodos, essa foi 

analisada estatisticamente para avaliarmos o quão estável e recorrente são seus valores. As análises estatísticas 

realizadas foram a análise de estabilidade e a análise de variância de dois fatores com replicação. A partir da ANOVA 

de dois fatores com replicação, uma comparação da média dos resultados experimentais foi realizada considerando a 

formação de grupos de acordo com a temperatura e as datas na qual os experimentos foram realizados. A interação 

entre a data na qual o experimento foi realizado e a temperatura do experimento é verificada testando-se a hipótese 

de que não há qualquer interação entre os dois fatores. Se P-valor for maior do que 0,05 não há evidência de que a 

média da variável de interesse seja afetada por interação entre dois fatores e avalia-se as médias de cada fator 
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separadamente. Se P-valor for menor do que 0,05, a hipótese nula é rejeitada e não se deve considerar os efeitos de 

qualquer fator sem considerar os efeitos do outro. 
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8. RESULTADOS 

8.1. Simulador desenvolvido em LabVIEW 

O simulador desenvolvido em LabVIEW foi usado para simular os cenários estudados e como sub-rotina 

dos algoritmos de otimização. O simulador é capaz de resolver as equações diferenciais ordinárias (20), (21), (22), 

(23), (26), (32), (33) e (34) em estado transiente.  

Na interface com o usuário do simulador desenvolvido em LabVIEW é possível inserir as variáveis de 

entrada, e, ao longo da simulação, verificar as variáveis de saída calculadas pelo programa, conforme mostrado nas 

Figuras 31 e 32. Para as variáveis que contém informações comuns a todos os estágios, um vetor é utilizado para 

representar o conjunto de variáveis sendo cada posição do vetor equivalente a um estágio do difusor simulado. A 

variação de concentração de sacarose na biomassa e no líquido assim como a altura dinâmica de líquido no leito de 

biomassa em cada estágio do difusor podem ser assistidas graficamente na interface de usuário (Figuras 33 e 34). Nos 

gráficos das Figuras 33 e 34 o sistema ainda se encontra em estado transiente. 
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Figura 31. Variáveis de entrada imputadas no simulador desenvolvido em LabVIEW. 
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Figura 32. Variáveis de saída calculadas pelo simulador desenvolvido em LabVIEW. 
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Figura 33. Alturas dinâmicas de líquido no leito de fibra em cada estágio do difusor (em estado transiente) desenvolvido em 

LabVIEW. A curva branca representa a altura de líquido no estágio 1, a vermelha a altura de líquido no estágio 2 e assim 

sucessivamente, sendo a curva azul royal a que representa a altura no estágio 10. Quando o sistema atinge o estado estacionário, 

todas as alturas convergem para 0,96215 m.  

 

Figura 34. Concentração de soluto na biomassa (curva vermelha) e no líquido de percolação (curva amarela) ao longo dos dez 

estágios de extração do difusor simulado em LabVIEW. ΔC e ΔS correspondem à variação da concentração de soluto entre o 

instante inicial e final do processo de extração. 

8.2. Simulação do processo de extração sólido-líquido em um difusor de biomassa 

A simulação dos quatro cenários descritos permitiu que a influência de diferentes conexões entre estágios 

do difusor na eficiência de extração fosse analisada. Cada um dos quatro cenários simulados para testar o modelo de 

extração desenvolvido difere em relação aos valores de seus coeficientes de conectividade. Para o cenário caso base, 

αm,m-1 = 1 (1≤m≤10). Já para o cenário S-I, αm,m-1 = 0,9 e αm,m= 0,1 (1≤m≤10), o que caracteriza a recirculação de 

10% do fluido para o próprio estágio em cada um dos estágios. Para o cenário S-II, αm,m-1 = 0,85 e αm,m= 0,15 

(1≤m≤10), havendo 15% de recirculação do fluido para o próprio estágio em cada um dos estágios e para o cenário 

S-III, αm,m-1 = 0,9, αm,m= 0,05 (1≤m≤9), αm,m= 0,1 (m=10), αm,m+1= 0,05 (1≤m≤9).  

As variáveis que nos permitem verificar mudanças na eficiência de extração em cada um dos cenários 

considerados são a concentração de soluto na biomassa que deixa o difusor e a concentração de soluto no líquido 



90 

 

final. Como a vazão de líquido de embebição inserida no sistema é a mesma para os quatro cenários, a diferença de 

concentração de soluto no líquido e na biomassa, em termos percentuais, é a mesma (ΔC e ΔS). Para obter uma 

máxima eficiência de extração, a concentração de soluto na biomassa que deixa o difusor deve ser mínima enquanto 

a concentração de soluto no líquido final obtido deve ser máxima. Além disso, a altura de líquido dinâmico no leito 

de fibra em cada estágio deve ser inferior a altura do leito de forma a evitar a formação de um regime de flooding. 

As Figuras 35 e 36 apresentam a variação de soluto (tanino) na biomassa (C) e no líquido extraído (S), 

respectivamente, ao longo dos estágios de extração para os diferentes cenários estudados.  Uma comparação entre 

todos os quatro cenários analisados foi feita na Tabela 14. Como pode ser observado, todos os cenários apresentam 

um comportamento similar no processo de extração, apresentando perfis semelhantes para a concentração de tanino 

na biomassa e no líquido ao longo dos estágios de extração. Esse perfil valida o simulador desenvolvido visto que 

também foi encontrado por Breward et al (2012), Geraldo (2017) e Rein & Woodburn (1974). Porém, a Tabela 14 

mostra que os cenários apresentam diferentes valores para ΔC, ΔS, C10 e S1, sabendo que:  

• ΔC = Cin,1 – C10, sendo Cin,1 a concentração de tanino que entra no difusor (concentração de 

tanino inicial na casca de acácia) e C10 a concentração de tanino na biomassa que deixa o equipamento (no estágio 

10). 

• ΔS = S1 – Sin,10, sendo S1 a concentração de tanino no líquido que deixa o difusor e Sin,10 a 

concentração de tanino inicial no fluido de percolação (fluido que entra no estágio 10. Geralmente essa concentração 

é nula). 

 

Figura 35. Concentração de tanino na biomassa ao longo dos estágios de extração. O estágio “0” representa a concentração 
inicial de tanino na biomassa que entra no difusor. 
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Figura 36. Concentração de tanino no líquido ao longo dos estágios de extração.  

Tabela 14. Resultados para a concentração de tanino na fibra e no líquido final. ΔC e ΔS representam a variação da concentração 
de tanino na fibra e no líquido final, respectivamente, após o processo de extração. C10 e S1 são as concentrações finais de tanino 
na fibra e no fluído, respectivamente. Os valores % ΔC(S-CB), % ΔS(S-CB), % ΔC10(S-CB) e % ΔS1(S-CB) representam uma comparação 
entre os cenários S-I a S-III e o cenário caso base.  

Cenário 
ΔC 
(kg/kg) 

ΔS 
(kg/kg) 

%ΔC/S(S-CB) 
C10 
(kg/kg) 

S1 
(kg/kg) 

%ΔC10 (S-CB) %ΔS1(S-CB) 

Caso Base 0,2539 0,0846 - 0,0461 0,0846 - - 

S-I 0,2573 0,0858 1,3% 0,0427 0,0858 -7,3% 1,3% 

S-II 0,2590 0,0863 2,0% 0,0410 0,0863 -11,2% 2,0% 

S-III 0,2585 0,0862 1,8% 0,0415 0,0862 -9,9% 1,8% 
 

Como a concentração de tanino final na biomassa (C10) deve ser mínima e a concentração de tanino final 

no líquido (S1) deve ser máxima, fica claro que o cenário caso base é o cenário que apresenta a mínima eficiência de 

extração em relação aos outros cenários estudados (maior valor para C10, menor valor para S1 e menores valores para 

ΔC e ΔS). Como o cenário caso base representa a operação típica de um difusor industrial, uma comparação de cada 

cenário com o cenário caso base é representada por % ΔC(S-CB), % ΔS(S-CB), % ΔC10(S-CB) e % ΔS1(S-CB). Para o cenário 

S-I, por exemplo, existe um aumento de 1,3% em ambos ΔC e ΔS comparado ao cenário caso base. Para a 

concentração de tanino final na fibra (C10) e no líquido (S1), o cenário S-I apresenta um decréscimo de 7,3% em C10 e 

um aumento de 1,3% em S1 (comparado ao caso base). Logo, pode ser concluído que quando parte do líquido de 

percolação é bombeado não apenas para o estágio seguinte, mas também para o próprio estágio, maiores eficiências 

de extração podem ser obtidas. 

Para o cenário S-II, que é similar ao cenário S-I a não ser por um acréscimo de 5% na recirculação de 

fluido para o mesmo estágio, os valores de ΔC e ΔS são 2% maiores do que os valores para o caso base. O valor de 

C10 é 11,2% menor enquanto o valor de S1 é 2% maior do que os valores do cenário caso base. Portanto, uma maior 

parcela de recirculação de fluido para o mesmo estágio foi capaz de aumentar ainda mais a eficiência de extração.  

No caso do cenário S-III, que considera não apenas a conexão de cada estágio com o estágio seguinte e 

com o próprio estágio, mas também com o estágio anterior, o redesenho das conexões entre os estágios aumenta 

ambos ΔC e ΔS em 1,8%, diminui o valor de C10 em 9,9% e aumenta S1 em 1,8% comparado aos valores do caso 

base. 
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Analisando e comparando os valores dos resultados para todos os cenários estudados, podemos concluir 

que diferentes conexões entre os estágios do difusor podem resultar em diferentes eficiências de extração. A 

recirculação do fluido de percolação em cada um dos estágios para o próprio estágio aumenta a velocidade de 

percolação em cada estágio, e, consequentemente, a lixiviação do soluto da biomassa para o líquido. A Figura 37 

mostra as velocidades de percolação em cada estágio para todos os cenários analisados. O cenário S-II é o que 

apresenta a maior velocidade de percolação em todos os estágios de extração, o que está de acordo com os resultados 

anteriores que mostram o cenário S-II como o cenário com maiores eficiências de extração. O cenário S-III, devido 

ao fato de as conexões com estágios anteriores também aumentarem a velocidade de percolação de cada estágio, é o 

que apresenta a segunda maior eficiência de extração comparado ao caso base. 

 

Figura 37. Velocidade de percolação em cada estágio do difusor para os cenários analisados.  

A altura dinâmica de líquido no colchão de fibras em todos os estágios do difusor é mostrada na Tabela 

15. É importante ressaltar que as conexões entre os diferentes estágios são limitadas pela altura máxima de líquido 

dinâmico no colchão de fibra. Quanto maior é a proporção de líquido que é recirculada para o próprio estágio, maior 

é a velocidade de percolação e maior é a altura de líquido dinâmico naquele estágio. Além disso, o bombeamento de 

parte do líquido para o estágio anterior também contribui para aumentar ainda mais a velocidade de percolação e, 

consequentemente, a altura de líquido dinâmico. A altura máxima de líquido dinâmico é a altura do colchão de fibra, 

que nesse caso é de 1,5 m. Logo, a altura máxima de líquido dinâmico no colchão de fibra é uma restrição que deve 

ser respeitada ao conectar os estágios de extração. 

Tabela 15. Altura de líquido dinâmico em cada estágio do difusor para os cenários simulados 

Cenário 
H1 
(m) 

H2 
(m) 

H3 
(m) 

H4 
(m) 

H5 
(m) 

H6 
(m) 

H7 
(m) 

H8 
(m) 

H9 
(m) 

H10 
(m) 

Caso 
base 

0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 

S-I 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 

S-II 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 

S-III 1,191 1,342 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 
 

Observando as alturas de líquido dinâmico para o caso base, pode-se notar que há ainda um gap de 36% 

para atingir a altura máxima de líquido dinâmico em cada estágio. Para os cenários S-I, S-II e S-III esse gap diminui 
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devido a recirculação do fluido em cada estágio e devido a conexão dos estágios com estágios anteriores (no caso do 

cenário S-III), aumentando as eficiências de extração, conforme observado anteriormente. 

Baseado nos resultados obtidos, as seguintes questões foram levantadas: 

(1) Na operação típica de um difusor, além do bombeamento de fluido para o próximo estágio, existem 

outras conexões entre os estágios que favorecem a otimização do sistema? Se existem, como são essas conexões e 

qual é o aumento máximo na eficiência de extração que pode ser atingido com as novas conexões?  

(2) Considerando a ocorrência de um regime de flooding em um dos estágios do difusor em condições 

típicas de operação, existe alguma forma de reverter essa condição e atingir uma eficiência de extração máxima 

mudando a conexão entre os estágios? Como são essas novas conexões? 

(3) Considerando diferentes valores de vazão de embebição adicionados ao difusor, existem conexões 

específicas entre determinados estágios que favorecem a otimização do sistema de extração? 

Para responder à essas questões, otimizações mono e multi-objetivo são necessárias. Os resultados das 

otimizações são fornecidos na próxima subseção. 

8.3. Resultados das otimizações mono e multi-objetivo 

As otimizações mono e muti-objetivo propostas foram realizadas considerando o redesenho das conexões 

do difusor em três casos distintos, sendo a otimização mono-objetivo realizada para os casos C1 e C2 e a otimização 

multi-objetivo realizada para o caso C3. O primeiro caso (C1) trata da otimização mono-objetivo de um difusor 

submetido a condições de operação típicas. Já o segundo caso (C2) considera a otimização mono-objetivo de um 

difusor no qual um regime de flooding acontece em um dos seus estágios (estágio 4). No terceiro caso (C3), por sua 

vez, uma otimização multi-objetivo das condições típicas de operação de um difusor é realizada considerando 

diferentes valores de vazão de embebição adicionadas ao difusor (os valores da vazão variam entre o valor nominal e 

um valor até 20% acima do valor nominal). 

8.3.1. Otimizações mono-objetivo 

Para o caso C1, apesar do difusor já ser projetado para operar em condições ótimas, a nova possibilidade 

de conexão entre todos os estágios do difusor foi capaz de modificar a configuração ótima do mesmo. Sendo assim, 

o difusor que antes apresentava conexão apenas de cada um dos estágios com os estágios seguintes, apresenta, após a 

otimização, as conexões mostradas na Figura 38. Sua matriz de conectividade é também apresentada na Tabela 16.   



94 

 

 

Figura 38. Representação qualitativa de todas as conexões entre os estágios do difusor para o caso otimizado C1. 

Tabela 16. Matriz de conectividade para o caso base otimizado (caso C1). A matriz representa quantitativamente as conexões de 
cada estágio de extração (o inbalance de água da primeira linha é proporcional à vazão da saída de líquido do difusor). 

Origem  Destino  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0,180 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,818 0,177 0 0 0 0 0 0,004 0 0 

3 0 0,818 0,143 0,022 0 0 0,017 0 0 0 

4 0 0 0,856 0,144 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0,834 0 0,164 0 0,002 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0,836 0,100 0,064 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0,884 0,052 0,060 0,004 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,877 0,052 0,071 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,888 0,112 

Comparando a matriz de conectividade do caso base otimizado C1 (Tabela 16) com a matriz de 

conectividade do caso base (Tabela 9), é possível observar que o número de conexões entre os estágios é muito 

maior no caso base otimizado. Além da conexão de cada estágio com o estágio seguinte, que é representada pela cor 

roxa na tabela, vários estágios também estão conectados ao estágio anterior (conexões representadas pela cor verde 

na tabela) e com eles próprios (conexões representadas pela cor rosa na tabela) após a otimização. A maioria das 

conexões representadas pela cor amarela não possuem muito sentido físico e existem, provavelmente, devido ao 

algoritmo de otimização utilizado: no conjunto das conexões existentes entre os estágios de extração, uma alteração 

discreta desses coeficientes de conectividade favorece a otimização do sistema.  

A razão para a conexão de estágios com estágios anteriores e com eles próprios (recirculação) pode ser 

justificada por um aumento do tempo de residência do fluido no difusor com aumento do nível de líquido e por um 

aumento da velocidade de percolação em cada estágio do equipamento. Uma maior velocidade de percolação 

aumenta a vazão de líquido sob o colchão de fibra, promovendo altas taxas de transferência de massa e, 

consequentemente, aumentando a eficiência de extração. Em termos práticos isso pode ser visto claramente na 

Figura 20 em que se observa uma fração significativa do colchão de fibras não imersa no líquido de embebição 

havendo, portanto, margem para o aumento da vazão local sem que se incorra no flooding.  

Analisando as conexões de cada estágio com ele próprio, a partir da diagonal rosa da Tabela 16, é possível 

observar que, com exceção dos estágios 5 e 6, o fluido é recirculado para o próprio estágio em todos os estágios, 
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sendo a recirculação mais acentuada nos últimos estágios (estágios de 1 a 4), onde 14,4 a 18% do fluido é recirculado. 

Para os estágios 5 e 6, cada estágio deve ser analisado separadamente: para o estágio 5 é mais eficiente bombear o 

fluido de percolação para os estágios 4, 6 e 8 enquanto para o estágio 6, o bombeamento de todo o fluido para o 

estágio seguinte, estágio 5, mostra-se mais eficiente. Já para os primeiros estágios (estágios 7 a 9 e estágio 5), apenas 

5,2 a 11,2% do fluido é recirculado, sendo a conexão com o estágio anterior, representada pela cor verde na tabela, 

mais pronunciada: de 6 a 16,4% do fluido que chega nesses estágios é bombeado para o estágio anterior.  

Analisando a Figura 39, pode-se notar que as velocidades de percolação em todos os estágios do caso 

otimizado C1 são maiores do que as velocidades de percolação do cenário caso base. Como consequência, a altura de 

líquido dinâmico no colchão de fibra também é maior para todos os estágios do difusor, sendo seus valores 

próximos ao valor máximo de 1,5 m (Tabela 17). 

 

Figura 39. Velocidade de percolação em cada estágio do cenário caso base e do caso otimizado C1. 

Tabela 17. Altura de líquido dinâmico em cada um dos estágios do difusor para o cenário caso base e o caso otimizado C1. 

Cenário     
H1 
(m) 

H2 
(m) 

H3 
(m) 

H4 
(m) 

H5 
(m) 

H6 
(m) 

H7 
(m) 

H8 
(m) 

H9 
(m) 

H10 
(m) 

Caso Base 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 

   C1 1,486 1,495 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,495 1,5 1,5 

No caso C2, a otimização de um difusor que apresenta um regime de flooding no estágio 4 foi realizada. 

Para reverter a condição de flooding, uma diferente dinâmica nas conexões entre os estágios foi atingida após a 

otimização, sendo essa representada pela Figura 40 e pela Tabela 18.   
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Figura 40. Representação qualitativa de todas as conexões entre os estágios do difusor para o caso otimizado C2. 

Tabela 18. Matriz de conectividade para o caso C2. A matriz representa quantitativamente as conexões de cada estágio de 
extração (o inbalance de água da primeira linha é proporcional à vazão da saída de líquido do difusor). 

Origem  Destino  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  0,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,961 0,015 0,024 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0,985 0,015 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0,993 0,003 0,004 0 0 0 0 0 

5 0 0 0,029 0,929 0,034 0,002 0,005 0 0 0 

6 0 0 0 0 0,9 0,093 0 0,007 0 0 

7 0 0 0 0 0 0,877 0,077 0,023 0,023 0 

8 0 0 0 0 0 0 0,891 0,061 0,024 0,024 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,881 0,107 0,011 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,903 0,097 

Observando a Figura 40 e a Tabela 18, é possível constatar que devido ao regime de flooding, a otimização 

do difusor levou os estágios a se conectarem de maneira diferente quando comparado ao caso base otimizado C1. A 

partir da cor rosa da Tabela 18, é possível observar que em maior ou menor escala, todos os estágios do difusor 

apresentam recirculação do fluido para o próprio estágio. Entretanto, a fração de fluido que é recirculada nos últimos 

estágios, estágios 1 a 5, está entre 0,3% e 3,8%, sendo muito menor do que a fração que é recirculada nos estágios 6 a 

10 (que está entre 6,1% e 10,7%) devido ao regime de flooding que ocorre no estágio 4. Para reverter o regime de 

flooding, o sistema responde aumentando a fração de fluido que é direcionada para o estágio seguinte e minimizando a 

recirculação nos estágios 1 a 5: para os estágios 2 a 5, a fração de fluido que vai para o estágio seguinte, representada 

pela cor roxa, está entre 92,9 e 99,3% enquanto para os estágios 6 a 10 esse valor está entre 87,7 e 90,3%. As 

conexões com outros estágios, representadas pelas cores verde e amarela, que ocorrem principalmente nos primeiros 

estágios, se dão em menores proporções apresentando valores entre 0,5% e 2,9%.  

Em termos de eficiência, os ganhos de eficiência gerados pela otimização das conexões entre os estágios 

em relação ao cenário caso base são mostrados na Tabela 19. O caso C1 apresenta um aumento de 2,3% nos valores 

de ΔC e ΔS comparado ao cenário caso base enquanto para o caso C2, a otimização do regime de flooding aumenta os 

valores de ΔC e ΔS em 1,1% em relação ao caso base. Considerando a concentração final de tanino na fibra (C10), os 
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casos C1 e C2 apresentam um decréscimo de 12,7% e 5,9%, respectivamente, para esse parâmetro. Para a 

concentração final de tanino no fluido, S1, o acréscimo foi de 2,3% e 1,1% para C1 e C2, respectivamente. 

Tabela 19. Resultados para a concentração de tanino na fibra e no líquido final. ΔC e ΔS representam a variação da concentração 
de tanino na fibra e no líquido, respectivamente, após o processo de extração. C10 e S1 são as concentrações de tanino final na 
fibra e no líquido, respectivamente. Os valores ΔC(S-CB), ΔS(S-CB), %ΔC10(S-CB) e %ΔS1(S-CB) representam a comparação entre o caso 
base e os casos otimizados C1 e C2. 

Cenário 
ΔC 
(kg/kg) 

ΔS 
(kg/kg) 

%ΔC/S(S-CB) 
C10 
(kg/kg) 

S1 
(kg/kg) 

%ΔC10 (S-CB) %ΔS1(S-CB) 

Caso base 0,2539 0,0846 - 0,0461 0,0846 - - 

C1 0,2598 0,0866 2,3% 0,0402 0,0866 -12,7% 2,3% 

C2 0,2566 0,0855 1,1% 0,0434 0,0855 -5,9% 1,1% 

8.3.2. Otimização multi-objetivo 

O caso otimizado C3 difere dos casos anteriores uma vez que consiste em uma otimização multi-objetivo 

na qual tanto os coeficientes de conectividade entre diferentes estágios quanto as vazões de embebição assumem 

valores aleatórios nas simulações. Como para os casos otimizados C1 e C2 a vazão de embebição foi considerada 

constante, ao invés de várias soluções ótimas de Pareto, o resultado da otimização deu origem a apenas uma solução 

ótima para cada um dos casos. Já no caso otimizado C3, como diversas vazões de embebição foram consideradas, o 

resultado da otimização multi-objetivo não consiste apenas em uma solução ótima, mas em diversas soluções ótimas 

não-dominantes. 

O envelope de operação, a zona alvo e a fronteira de Pareto construídos estão representados na Figura 41 

abaixo. O envelope de operação contém todos os possíveis estados de operação do equipamento e é delimitado pela 

curva de Pareto, pela curva de variação de concentração de soluto no fluido (ΔS) e pela curva de variação de 

concentração de soluto na biomassa (ΔC). Cada linha reta (azul) do envelope representa uma vazão de embebição 

aleatória simulada. Os pontos amarelos representam os estados de operação que estão mais próximos das soluções 

ótimas não-dominantes, caracterizando assim a zona alvo de operação. Já os pontos laranjas representam os pontos 

da Fronteira de Pareto. Esta pode ser aproximada por uma regressão linear de terceira ordem, que está representada 

no gráfico pela curva verde. 
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Figura 41. Envelope de operação, região alvo e fronteira de Pareto resultantes da otimização multi-objetivo de C3. Cada linha 

reta (azul) do envelope representa uma vazão de embebição. 

Uma análise estatística dos resultados obtidos na região alvo foi realizada com o objetivo de analisar quais 

as conexões entre os estágios de extração que favorecem a otimização do sistema para diferentes valores de vazão de 

embebição. O resultado obtido pode ser observado na Tabela 20 e as conexões observadas são as mesmas 

observadas na otimização mono-objetivo, porém apresentam intensidades distintas. Três tipos diferentes de conexão 

apresentaram maiores probabilidades de acontecer: conexão com o estágio imediatamente seguinte; conexão com o 

próprio estágio (recirculação); conexão com estágios imediatamente anteriores. Para cada um desses diferentes tipos 

de conexão entre estágios, a probabilidade da zona alvo de apresentar determinada faixa de valores é analisada. 

Tabela 20. Probabilidade condicionais de conexões de estágios com os estágios imediatamente seguintes, com o próprio estágio e 
com estágios imediatamente anteriores na zona alvo para todos os valores de vazão de embebição considerados. 

Estágio/ Conexões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Próximo estágio 
(0,85 ≤ αm,m-1 ≤ 1) 

Coef α1,0 α2,1 α3,2 α4,3 α5,4 α6,5 α7,6 α8,7 α9,8 α10,9 
Prob 94% 93% 98% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 96% 

Recirculação 
(0 < αm,m ≤ 0,15) 

Coef α1,1 α2,2 α3,3 α4,4 α5,5 α6,6 α7,7 α8,8 α9,9 α10,10 
Prob 70% 79% 65% 58% 53% 49% 55% 60% 74% 90% 

Estágio Anterior 
(0 < αm,m+1 ≤ 0,10) 

Coef α1,2 α2,3 α3,4 α4,5 α5,6 α6,7 α7,8 α8,9 α9,10 - 
Prob 31% 37% 23% 22% 23% 20% 24% 33% 38% - 

Outros estágios 
(0 < αm,k ≤ 0,15) 

Coef α1,3 α2,4 α3,5 α4,6 α5,7 α6,8 α7,9 α8,10 - - 
Prob 13% 18% 14% 14% 14% 17% 17% 16% - - 

A partir das probabilidades apresentadas na Tabela 20, podemos chegar às seguintes conclusões a respeito 

da zona alvo do envelope de operações: 
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- Independentemente da vazão de embebição, a probabilidade é que 93 a 99% dos coeficientes de 

conectividade de um estágio com o estágio seguinte (αm,m-1) apresentem valores entre 85 e 100% (embebição 

sequencial clássica). 

- Independentemente da vazão de embebição, a probabilidade é que 49 a 90% dos coeficientes de 

conectividade de um estágio com o próprio estágio (αm,m) apresentem valores de até 15%. 

- Independentemente da vazão de embebição, a probabilidade é que 20 a 38% dos coeficientes de 

conectividade de um estágio com o estágio anterior (αm,m+1) apresentem valores de até 10%. 

- Independentemente da vazão de embebição, a probabilidade de conexão entre um estágio e qualquer 

outro estágio anterior é muito baixa (entre 13 e 18%).  

Os resultados também mostram que tanto a recirculação do fluido para o mesmo estágio quanto o seu 

bombeamento para o estágio anterior ocorrem com mais intensidade nos estágios iniciais (estágios 8 a 10) e nos 

estágios finais (estágios 1 a 3). 

Para uma melhor visualização das conexões entre os estágios do difusor nos estados de operação da zona 

alvo, cada estágio será analisado em mais detalhes a partir das Figuras 42 a 71. O que será verificado a partir dessas 

figuras é o número de estágios com os quais cada estágio está conectado na zona alvo, a frequência de conexão de 

cada um desses estágios e a intensidade de conexão. Sendo assim, os gráficos das Figuras 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 

63, 66 e 69 indicam a probabilidade dos estágios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente, se conectarem com 

outros estágios. Já os gráficos das Figuras 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 e 70 representam a frequência das 

conexões dos estágios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente, com outros estágios e, por fim, os gráficos das 

Figuras 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 e 71, representam as probabilidades dos coeficientes de conectividade α1,m, 

α2,m, α3,m, α4,m, α5,m, α6,m, α7,m, α8,m, α9,m e α10,m (1≤m≤10) se encontrarem em determinadas faixas de valores 

(representadas na Tabela 21), respectivamente. 

Para o estágio 1, a partir da análise das Figuras 42 a 44, pode-se notar que o estágio apresenta maiores 

probabilidades de estar conectado com 3 (46% de probabilidade), 4 (26% de probabilidade) ou 2 estágios (19% de 

probabilidade). Essas conexões seriam provavelmente com os estágios 0, 1 e 2 uma vez que a frequência de conexão 

do estágio 1 com cada um desses estágios nos estados da zona alvo é de 100, 85% e 58%, respectivamente, enquanto 

para os demais estágios essa frequência de conexão varia de 0 a 33% apenas. Visto que o difusor é formado pelos 

estágios 1 a 10, o estágio 0 é um estágio hipotético que representa o ponto de saída de líquido do difusor, que ocorre 

imediatamente após o último estágio (estágio 1). Sendo assim, para os estados de operação da zona alvo, em 100% 

deles o estágio 1 bombeia o fluido para fora do difusor (estágio 0), em 85% dos casos o estágio 1 está conectado com 

ele próprio e em 58% dos casos o estágio 1 se conecta com o estágio 2. Para verificar a intensidade dessa conexão, a 

probabilidade dos coeficientes de conectividade α1,m (0≤m≤10) se encontrarem em determinadas faixas de valores 

foi analisada. Pode-se observar pela Figura 44 que para todos os coeficientes de conectividade a maior probabilidade 

é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) com exceção de α1,0 e α1,1. O coeficiente α1,0 apresenta 

6% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 20% de probabilidade dos seus valores 

estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 44% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 

30% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 95 e 100%).  Já α1,1 apresenta 27% de probabilidade 

dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 29% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 1 (entre 1 

e 5%), 29% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 2 (entre 5 e 10%), 12% de probabilidade dos seus 
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valores estarem na faixa 3 (entre 15 e 20%) e 3% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 4 (entre 20 e 

25%). 

 

Figura 42. Função densidade de probabilidade, probability density function (PDF), de conexão entre o estágio 1 e outros estágios. 

 

Figura 43. Frequência de conexão do estágio 1 com cada estágio. O estágio 0 é um estágio hipotético que representa o ponto de 
saída de líquido do difusor, que ocorre imediatamente após o último estágio (estágio 1) 
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Figura 44. Faixas de valores para os coeficientes α1,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre essas faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 

Tabela 21. Range de valores representado para cada faixa de valores de αk,m. 

Faixas de valores Range de valores 

Faixa 0 0 a 1% 

Faixa 1 1 a 5% 

Faixa 2 5 a 10% 

Faixa 3 10 a 15% 

Faixa 4 15 a 20% 

Faixa 5 20 a 25% 

Faixa 6 25 a 30% 

Faixa 7 30 a 35% 

Faixa 8 35 a 40% 

Faixa 9 40 a 45% 

Faixa 10 45 a 50% 

Faixa 11 50 a 55% 

Faixa 12 55 a 60% 

Faixa 13 60 a 65% 

Faixa 14 65 a 70% 

Faixa 15 70 a 75% 
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Faixa 16 75 a 80% 

Faixa 17 80 a 85% 

Faixa 18 85 a 90% 

Faixa 19 90 a 95% 

Faixa 20 95 a 100% 

 

As Figuras 45 a 47, mostram o comportamento do estágio 2 ao longo da otimização multi-objetivo. Pode-

se notar que o estágio apresenta maiores probabilidades de estar conectado com 4 (30% de probabilidade), 5 (31% de 

probabilidade) ou 6 estágios (20% de probabilidade). Essas conexões seriam provavelmente com os estágios 1, 2, 3 e 

4 visto que a frequência de conexão do estágio 2 com cada um desses estágios nos estados da zona alvo é de 100%, 

96%, 65% e 41%, respectivamente, enquanto para os demais estágios essa frequência de conexão varia de 1 a 28% 

apenas. Ou seja, para os estados de operação da zona alvo, em 100% deles o estágio 2 está conectado com o estágio 

1, em 96% dos casos o estágio 2 está conectado com ele próprio, em 65% dos casos o estágio 2 se conecta com o 

estágio 3 e em 41% dos casos o estágio 2 se conecta com o estágio 4. Para verificar a intensidade dessa conexão, a 

probabilidade dos coeficientes de conectividade α2,m (1≤m≤10) se encontrarem em determinadas faixas de valores 

foi analisada. Pode-se observar pela Figura 47 que para todos os coeficientes de conectividade a maior probabilidade 

é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) com exceção de α2,1 e α2,2. No caso do coeficiente α2,1, 

o mesmo apresenta 7% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 24% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 39,5% de probabilidade dos seus valores 

estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 29% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 95 e 100%). 

Já para α2,2, a probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%) é de 21%, na faixa 1 (entre 1 e 5%) é 

de 40%, na faixa 2 (entre 5 e 10%) é de 31%, na faixa 3 (entre 10 e 15%) é de 8% e na faixa 4 (entre 15 e 20%) é de 

0,4%. 

 

Figura 45. Função densidade de probabilidade, probability density function (PDF), de conexão entre o estágio 2 e outros estágios. 
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Figura 46. Frequência de conexão do estágio 2 com cada estágio. 

 

Figura 47. Faixas de valores para os coeficientes α2,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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Para o estágio 3, as Figuras 48 a 50 mostram que o estágio apresenta maiores probabilidades de estar 

conectado com 4 (34% de probabilidade), 5 (27% de probabilidade) ou 3 estágios (19% de probabilidade) e que esses 

estágios provavelmente seriam os estágios 2, 3, 4 e 5 visto que a frequência de conexão do estágio 3 com cada um 

desses estágios nos estados da zona alvo é de 100%, 89%, 50% e 34%, respectivamente, enquanto para os demais 

estágios essa frequência de conexão varia de 0 a 23% apenas. Ou seja, para os estados de operação da zona alvo, em 

100% deles o estágio 3 está conectado com o estágio 2, em 89% dos casos o estágio 3 está conectado com ele 

próprio, em 50% dos casos o estágio 3 se conecta com o estágio 4 e em 34% dos casos o estágio 3 se conecta com o 

estágio 5. Em termos de intensidade de conexão, pode-se observar pela Figura 50 que para todos os coeficientes de 

conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) exceto para α3,2 e 

α3,3. O coeficiente α3,2 apresenta 2% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 14% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 37,5% de probabilidade dos seus valores 

estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 46% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 95 e 100%). 

Para o coeficiente α3,3, existe 35% de probabilidade de o coeficiente estar na faixa 0 (entre 0 e 1%), 38% de 

probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 5%), 23% de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%), 4% de estar na faixa 3 (entre 

10 e 15%) e 0,2% de estar na faixa 4 (entre 15 e 20%). 

 

Figura 48. Função densidade de probabilidade, probability density function (PDF), de conexão entre o estágio 3 e outros estágios. 
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Figura 49. Frequência de conexão do estágio 3 com cada estágio. 

 
Figura 50. Faixas de valores para os coeficientes α3,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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As Figuras 51 e 52 mostram que o estágio 4 apresenta maiores probabilidades de estar conectado com 4 

(32% de probabilidade), 5 (27% de probabilidade) ou 3 estágios (23% de probabilidade) e que esses estágios 

provavelmente seriam os estágios 3, 4, 5 e 6 visto que a frequência de conexão do estágio 4 com cada um desses 

estágios nos estados da zona alvo é de 100%, 85%, 46% e 31%, respectivamente, enquanto para os demais estágios 

essa frequência de conexão varia de 1 a 23% apenas. Ou seja, para os estados de operação da zona alvo, em 100% 

deles o estágio 4 está conectado com o estágio 3, em 85% dos casos o estágio 4 está conectado com ele próprio, em 

46% dos casos o estágio 4 se conecta com o estágio 5 e em 31% dos casos o estágio 4 se conecta com o estágio 6. 

Considerando a intensidade de conexão, pode-se observar pela Figura 53 que para todos os coeficientes de 

conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1(entre 0 e 5%) exceto para α4,3 e 

α4,4. α4,3 apresenta 2% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 14% de probabilidade 

dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 34% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 

(entre 90 e 95%) e 50% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 95 e 100%). Já para α4,4, existe 

42% da probabilidade estar na faixa 0 (entre 0 e 1%), 34% de probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 5%), 22% 

de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%) e 3% de estar na faixa 3 (entre 10 e 15%). 

 

Figura 51. Função densidade de probabilidade, probability density function (PDF), de conexão entre o estágio 4 e outros estágios. 
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Figura 52. Frequência de conexão do estágio 4 com cada estágio. 

 

Figura 53. Faixas de valores para os coeficientes α4,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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Considerando o estágio 5, as Figuras 54 a 56 mostram que o estágio apresenta maiores probabilidades de 

estar conectado com 3 (34% de probabilidade), 4 (26% de probabilidade) ou 2 estágios (25% de probabilidade) e que 

esses estágios provavelmente seriam os estágios 4, 5 e 6 visto que a frequência de conexão do estágio 5 com cada um 

desses estágios nos estados da zona alvo é de 100%, 80% e 46%, respectivamente, enquanto para os demais estágios 

essa frequência de conexão varia de 0 a 30% apenas. Ou seja, para os estados de operação da zona alvo, em 100% 

deles o estágio 5 está conectado com o estágio 4, em 80% dos casos o estágio 5 está conectado com ele próprio e em 

46% dos casos o estágio 5 se conecta com o estágio 6. Para analisar a intensidade de conexão, pode-se observar pela 

Figura 56 que para todos os coeficientes de conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as 

faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) exceto para α5,4 e α5,5.  α5,4 apresenta 1,5% de probabilidade dos seus valores estarem na 

faixa 17 (entre 80 e 85%), 10% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 36% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 53% de probabilidade dos seus valores estarem 

entre 95 e 100%. Para α5,5 existe 47% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 33% de 

probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 5%), 18% de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%) e 2% de estar na faixa 3 

(entre 10 e 15%). 

 

Figura 54. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 5 e outros estágios. 
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Figura 55. Frequência de conexão do estágio 5 com cada estágio. 

 
Figura 56. Faixas de valores para os coeficientes α5,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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Para o estágio 6, é possível observar nas Figuras 57 a 59 que o estágio apresenta maiores probabilidades 

de estar conectado com 4 (34% de probabilidade), 3 (30% de probabilidade) ou 5 estágios (23% de probabilidade) e 

que esses estágios provavelmente seriam os estágios 5, 6, 7 e 8 visto que a frequência de conexão do estágio 6 com 

cada um desses estágios nos estados da zona alvo é de 100%, 80%, 43% e 33%, respectivamente, enquanto para os 

demais estágios essa frequência de conexão varia de 0 a 27% apenas. Ou seja, para os estados de operação da zona 

alvo, em 100% deles o estágio 6 está conectado com o estágio 5, em 80% dos casos o estágio 6 está conectado com 

ele próprio, em 43% dos casos o estágio 6 se conecta com o estágio 7 e em 33% dos casos o estágio 6 se conecta 

com o estágio 8. Em termos de intensidade de conexão, pode-se observar pela Figura 59 que para todos os 

coeficientes de conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) 

exceto para α6,5 e α6,6.  α6,5 apresenta 1% de probabilidade dos seus valores estarem entre 80 e 85%, 9,5% de 

probabilidade dos seus valores estarem entre 85 e 90%, 33% de probabilidade dos seus valores estarem entre 90 e 

95%, 56% de probabilidade dos seus valores estarem entre 95 e 100%. No caso de α6,6, existe 51% de probabilidade 

dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 31% de probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 5%), 16% de 

estar na faixa 2 (entre 5 e 10%), 2% de estar na faixa 3 (entre 10 e 15%) e 0,1% de estar na faixa 4 (entre 15 e 20%). 

 

Figura 57. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 6 e outros estágios. 
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Figura 58. Frequência de conexão do estágio 6 com cada estágio. 

 

Figura 59. Faixas de valores para os coeficientes α6,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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Analisando as Figuras 60 a 62, pode-se inferir que o estágio 7 apresenta maiores probabilidades de estar 

conectado com 4 (39% de probabilidade), 3 (32% de probabilidade) ou 5 estágios (21% de probabilidade) e que esses 

estágios seriam os estágios 6, 7, 8 e 9 visto que a frequência de conexão do estágio 7 com cada um desses estágios 

nos estados da zona alvo é de 100%, 79%, 48% e 36%, respectivamente, enquanto para os demais estágios essa 

frequência de conexão varia de 0 a 19% apenas. Sendo assim, para os estados de operação da zona alvo, em 100% 

deles o estágio 7 está conectado com o estágio 6, em 79% dos casos o estágio 7 está conectado com ele próprio, em 

48% dos casos o estágio 7 está conectado com o estágio 8 e em 36% dos casos o estágio 7 se conecta com o estágio 

9. Pela Figura 62, que indica a intensidade das conexões, pode-se concluir que para todos os coeficientes de 

conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) exceto para α7,6 e 

α7,7. α7,6 apresenta 1% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 9% de probabilidade 

dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 36% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 

(entre 90 e 95%) e 54% de probabilidade dos seus valores estarem entre 95 e 100%.  Já no caso de α7,7, existe 45% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 34% de probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 

5%), 19% de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%) e 2% de estar na faixa 3 (entre 10 e 15%). 

 

Figura 60. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 7 e outros estágios. 



113 
 

 

 

Figura 61. Frequência de conexão do estágio 7 com cada estágio. 

 

Figura 62. Faixas de valores para os coeficientes α6,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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A partir das Figuras 63 a 65, pode-se inferir que o estágio 8 apresenta maiores probabilidades de estar 

conectado com 4 (44% de probabilidade), 3 (33% de probabilidade) ou 5 estágios (17% de probabilidade) e que esses 

estágios seriam os estágios 7, 8, 9 e 10 visto que a frequência de conexão do estágio 8 com cada um desses estágios 

nos estados da zona alvo é de 100%, 82%, 57% e 32%, respectivamente, enquanto para os demais estágios essa 

frequência de conexão varia de 0 a 19% apenas. Sendo assim, para os estados de operação da zona alvo, em 100% 

deles o estágio 8 está conectado com o estágio 7, em 82% dos casos o estágio 8 está conectado com ele próprio, em 

57% dos casos o estágio 8 está conectado com o estágio 9 e em 32% dos casos o estágio 8 se conecta com o estágio 

10. Analisando a intensidade das conexões pela Figura 65, pode-se concluir que para todos os coeficientes de 

conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (entre 0 e 5%) exceto para α8,7 e 

α8,8.  α8,7  apresenta 1% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 11% de probabilidade 

dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 35% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 

(entre 90 e 95%) e 53% de probabilidade dos seus valores estarem entre 95 e 100%. Para α8,8, existe 40% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 36% de probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 

5%), 21% de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%) e 3% de estar na faixa 3 (entre 10 e 15%).  

 

Figura 63. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 8 e outros estágios. 
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Figura 64. Frequência de conexão do estágio 8 com cada estágio. 

 

Figura 65. Faixas de valores para os coeficientes α8,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre as faixas de valores 0 a 20, 
expressas na Tabela 21. 
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No caso do estágio 9, as Figuras 66 a 68 mostram que o estágio apresenta maiores probabilidades de estar 

conectado com 2 (48% de probabilidade) ou 3 estágios (46% de probabilidade) e que esses estágios provavelmente 

seriam os estágios 8, 9 e 10 visto que a frequência de conexão do estágio 9 com cada um desses estágios nos estados 

da zona alvo é de 100%, 89% e 55%, respectivamente, enquanto para os demais estágios essa frequência de conexão 

é de apenas 1%. Ou seja, para os estados de operação da zona alvo, em 100% deles o estágio 9 está conectado com o 

estágio 8, em 89% dos casos o estágio 9 está conectado com ele próprio e em 55% dos casos o estágio 9 se conecta 

com o estágio 10. Em termos de intensidade de conexão, pode-se observar pela Figura 68 que para todos os 

coeficientes de conectividade a maior probabilidade é que seus valores estejam entre as faixas 0 e 1 (0 e 5%) exceto 

para α9,8, α9,9 e α9,10. No caso de α9,8, este apresenta 1% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 

80 e 85%), 15% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 18 (entre 85 e 90%), 39% de probabilidade dos 

seus valores estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 45% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 

95 e 100%). Já para α9,9, existe 26% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 38% de 

probabilidade de estar na faixa 1 (entre 1 e 5%), 29% de estar na faixa 2 (entre 5 e 10%) e 6% de estar na faixa 3 

(entre 10 e 15%). No caso de α9,10, a probabilidade de o valor estar na faixa 0 (entre 0 e 1%) é de 62%, na faixa 1 é de 

24%, na faixa 2 é de 13% e na faixa 3 é de 1%.  

 

Figura 66. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 9 e outros estágios. 
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Figura 67. Frequência de conexão do estágio 9 com cada estágio. 

 
Figura 68. Faixas de valores para os coeficientes α9,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre essas faixas de valores. 
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Já para o primeiro estágio do difusor, estágio 10, o estágio apresenta maior probabilidade de estar 

conectado com 2 estágios apenas (95% de probabilidade) e esses estágios provavelmente seriam os estágios 9 e 10 

visto que a frequência de conexão do estágio 10 com cada um desses estágios nos estados da zona alvo é de 100% e 

98%, respectivamente, enquanto para os demais estágios essa frequência de conexão é de apenas 1% ou menos 

(Figuras 69 e 70). Logo, para os estados de operação da zona alvo, em 100% deles o estágio 10 está conectado com o 

estágio 9 e em 98% dos casos o estágio 10 está conectado com ele próprio. Em termos de intensidade de conexão, 

pode-se observar pela Figura 71 que para todos os coeficientes de conectividade a maior probabilidade é que seus 

valores estejam entre as faixas 0 e 1 (0 e 5%) exceto para α10,9 e α10,10. O coeficiente α10,9  apresenta 4% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 17 (entre 80 e 85%), 21% de probabilidade dos seus valores estarem 

na faixa 18 (entre 85 e 90%), 42% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 19 (entre 90 e 95%) e 33% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 20 (entre 95 e 100%). Já o coeficiente α10,10  apresenta 5,5% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 0 (entre 0 e 1%), 28% de probabilidade dos seus valores estarem na 

faixa 1 (entre 1 e 5%), 41% de probabilidade dos seus valores estarem na faixa 2 (entre 5 e 10%), 21% de 

probabilidade dos seus valores estarem na faixa 3 (entre 10 e 15%) e 4% de probabilidade dos seus valores estarem 

na faixa 4 (entre 15 e 20%). 

 

Figura 69. Probabilidade de conexão, probability density function (PDF), entre o estágio 10 e outros estágios. 
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Figura 70. Frequência de conexão do estágio 10 com cada estágio. 

 

Figura 71. Faixas de valores para os coeficientes α10,m e probabilidade dos coeficientes estarem entre essas faixas de valores. 
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Analisando-se todos os estágios de um modo geral, é possível perceber que a maior probabilidade é que 

todos os estágios se conectem com 3 ou 4 estágios, com exceção do estágio 10. Alem disso, independentemente da 

vazão de embebição inserida no sistema de extração, uma maior probabilidade de atingir eficiências de extração 

máximas pode ser obtida se cada estágio se conectar em maiores proporções (85 a 100%) com o próximo estágio e 

em menores proporções (0 a 15%) com ele próprio e com estágios anteriores.   

8.4. Resultados Experimentais para os testes de diferentes sinais para detecção de 

nível de líquido 

8.4.1. Detecção de nível de líquido em um estágio de extração utilizando água 

Os medidores de condutividade elétrica e radiação infravermelha usados para detecção de líquido foram 

testados com água a temperatura ambiente em seis dias distintos, resultando nos testes TAC-1 a TAC-6 (para os 

medidores de condutividade) e TAIV-1 a TAIV-6 (para os medidores de infravermelho). Cada experimento foi 

realizado em triplicata e a variação do nível de sinal de condutividade e infravermelho no eletrodo superior e inferior 

foi monitorada ao longo da adição de água ao sistema.  

A Figura 72 apresenta o comportamento do sinal de condutividade dos dois eletrodos (superior e inferior) 

ao longo do tempo no teste TAC-1 na repetição nº 1. A variação de sinal de condutividade nas demais repetições e 

nos testes TAC-2 a TAC-6 apresenta comportamento similar e pode ser interpretada de maneira análoga (os gráficos 

referentes a esses testes encontram-se no Apêndice A). A partir do gráfico, é possível perceber que, no instante em 

que a válvula XV-02 é aberta e o nível de líquido atinge o eletrodo inferior, o sinal de condutividade gerado por esse 

eletrodo aumenta consideravelmente de valores próximos a 22 u para 100 u, indicando a variação de sinal esperada 

para detecção de nível de líquido no estágio de extração construído. Percebe-se também que o aumento de sinal no 

eletrodo inferior é acompanhado por um ligeiro aumento de sinal no eletrodo superior (seu sinal aumenta de valores 

próximos a 22 u para valores próximos a 43 u), o que indica a existência de uma interferência entre os sinais de 

condutividade devido ao circuito elétrico do rele de nível, que não isola completamente ambos os eletrodos. Quando 

a água atinge o eletrodo superior, o sinal desse eletrodo varia, por sua vez, de 43 u para 100 u. Após a abertura da 

válvula XV-07, para o descarte da água, o sinal do eletrodo superior que era de 100 u, volta para um valor próximo a 

43 u quando o nível de líquido atinge uma altura menor do que a do eletrodo superior. Após alguns instantes, 

quando o líquido atinge uma altura menor do que a do eletrodo inferior, o sinal de ambos os eletrodos atinge um 

valor próximo a 22 u.  
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Figura 72. Dados de condutividade obtidos experimentalmente para os medidores de nível de condutividade no teste TAC-1 na 
repetição nº 1. 

Para analisar a estabilidade e repetitividade do sinal de condutividade gerado pelos eletrodos em cada uma 

das três repetições dos seis experimentos, variações percentuais do sinal de condutividade foram calculadas assim 

como a amplitude e a média de amplitude do sinal em cada um dos testes e estão expressas na Tabela 22 para o 

eletrodo superior e na Tabela 23 para o eletrodo inferior. A variação de sinal é calculada subtraindo-se a média de 

valores de condutividade antes da abertura da válvula XV-02 da média de valores de condutividade obtidos no 

período no qual a válvula é mantida aberta. Como o valor de variação é percentual, divide-se a variação de sinal pela 

média de valores de sinal de condutividade antes da abertura da válvula.  

Tabela 22. Variação percentual do sinal de condutividade no eletrodo superior nos testes TAC-1 a TAC-6 realizados com água. A 
amplitude do sinal é representada por R. 

Nº da 

repetição/Teste 

Variação percentual do sinal de condutividade no eletrodo superior (%) 

TAC-1 TAC-2 TAC-3 TAC-4 TAC-5 TAC-6 

1 206 197,8 190,4 194,8 189,9 186 

2 183,2 205,4 210,6 206,8 205,4 198,3 

3 191 207,6 208,9 207 206,5 200,5 

R 22,8 9,8 20,2 12,2 16,6 14,5 
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Tabela 23. Variação percentual do sinal de condutividade no eletrodo inferior nos testes TAC-1 a TAC-6 realizados com água. A 
amplitude do sinal é representada por R. 

Nº da 

repetição/Teste 

Variação percentual do sinal de condutividade no eletrodo inferior (%) 

TAC-1 TAC-2 TAC-3 TAC-4 TAC-5 TAC-6 

1 318,8 290 282,8 294,7 279,5 265,5 

2 307,3 326,5 332,4 329,4 336,7 329,8 

3 323 329,7 337,4 323,9 329,1 324,1 

R 15,7 39,7 54,6 34,7 57,2 64,3 

 

Observando-se as Tabelas 22 e 23, pode-se perceber que a variação de sinal de condutividade e a sua 

amplitude são maiores no eletrodo inferior quando comparadas ao eletrodo superior. Acredita-se que essas 

diferenças no sinal de condutividade se devem ao fato do sinal do eletrodo inferior interferir no eletrodo superior, o 

que diminui a amplitude de sinal do eletrodo superior, e devido a diferenças físicas intrínsecas aos eletrodos – 

diferenças no posicionamento, no material, na construção e no encapamento de cada um dos eletrodos.  

A partir das variações percentuais do sinal de condutividade em cada um dos testes realizados, os gráficos 

de média (�̅�) e amplitude (R) referentes a essas variações foram traçados e uma análise da estabilidade do sinal foi 

elaborada para indicar se o sistema de detecção denvolvido é capaz de detectar e indicar de forma confiável pequenas 

variações da grandeza que está sendo medida. De acordo com as Figuras 73 a 76, é possível observar que ambos os 

medidores apresentam sinais de estabilidade uma vez que tanto no gráfico das médias (Figuras 73 e 75) quanto no 

gráfico das amplitudes (Figuras 74 e 76) não existem pontos fora dos limites de controle inferior (LIC) e superior 

(LSC) e as médias e amplitudes apresentam valores muito próximos ao limite central (LC). 
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Figura 73. Gráfico de média (�̅�) do medidor de condutividade superior 

 
Figura 74. Gráfico de amplitude (R) do medidor de condutividade superior 
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Figura 75. Gráfico de média (�̅�) do medidor de condutividade inferior 

 
Figura 76. Gráfico de amplitude (R) do medidor de condutividade inferior 

Gráficos do tipo box plot também foram traçados para os medidores e estão representados nas Figuras 77 

e 78. Pode-se observar que a média de valores de variação de condutividade é bem próxima para todos os 

experimentos realizados. 

A análise de variância realizada para os medidores de condutividade desenvolvidos foi a ANOVA de dois 

fatores sem repetição. A partir dela, é possível verificar a variância amostral que ocorre no sistema de medição 
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desenvolvido de acordo com o número da repetição do teste realizado em cada dia, de acordo com a data de 

realização do teste e de acordo com a interação entre esses dois fatores. A análise de variância de dois fatores 

referente aos valores das Tabelas 22 e 23 está representada nas Tabelas 24 e 25 abaixo. Pode-se observar que, para o 

eletrodo superior, as médias de variação percentual do sinal de condutividade apresentam valores muito próximos, o 

que explica o P-valor maior do que 0,05 independente do número da repetição e da data do teste. Sendo assim, não 

há evidência de que a média da variável de interesse seja afetada por interação entre número da repetição e a data do 

teste e pode-se avaliar as médias de cada fator separadamente. Analisando-se a contribuição de cada fator e a 

interação entre eles, pode-se perceber que o número de repetição é o que contribui mais efetivamente para a 

variabilidade do sinal (53,8%) enquanto a data de realização do teste e a interação entre os dois grupos contribuem 

em menor escala (22% e 24,2%, respectivamente). Já para o eletrodo inferior, um P-valor menor do que 0,05 é 

obtido para o fator número da repetição devido ao menor valor da média da repetição nº 1 comparado a média das 

repetições nº 2 e 3, que apresentam valores praticamente iguais. Em relação a data do teste e a interação entre 

grupos, ambos os P-valores foram maiores do que 0,05, o que indica que a média de valores para esses testes é 

similar. Avaliando-se a contribuição de cada fator na variabilidade do eletrodo, observa-se que 92,3% da variabilidade 

é referente ao número da repetição, enquanto a data de realização do teste e a interação entre esses dois fatores 

apresentam uma contribuição muito pequena para a variabilidade total. 

 

 

Figura 77. Box Plot do medidor de condutividade superior 
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Figura 78. Box Plot do medidor de condutividade inferior 

Tabela 24. Soma, média e variância para os testes realizados com os medidores de condutividade. Os testes foram realizados em 
triplicata (Teste 1, 2 e 3) e em seis datas distintas (TAC-1 a TAC-6). 

Eletrodo Superior 

Nº da repetição GL3 Soma Média Variância 

1 6 1164,9 194,150 50,5430 

2 6 1209,7 201,617 97,27367 

3 6 1221,5 203,583 46,48567 

     

TAC-1 3 580,2 193,4 134,28 

TAC-2 3 610,8 203,6 26,44 

TAC-3 3 609,9 203,3 125,53 

TAC-4 3 608,6 202,8667 48,81333 

TAC-5 3 601,8 200,6 86,17 

TAC-6 3 584,8 194,9 61,06333 

Eletrodo Inferior 

1 6 1731,3 288,55 320,251 

2 6 1962,1 327,0167 105,0377 

3 6 1967,2 327,8667 29,87467 

     

TAC-1 3 949,1 316,3667 66,06333 

TAC-2 3 946,2 315,4 486,43 

                                                      
3 GL = Grau de liberdade 
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TAC-3 3 952,6 317,5333 911,0533 

TAC-4 3 948,0 316,0 347,83 

TAC-5 3 945,3 315,1 964,96 

TAC-6 3 919,4 306,4667 1266,823 

Tabela 25. Resultado ANOVA para os medidores de condutividade superior e inferior 

Eletrodo Superior    

Fonte de variação SQ4 GL MQ5 F P-valor Fcrítico Contribuição 

Nº da repetição 297,2133 2 148,6067 2,226717 0,158542 4,102821 53,8% 

Data do teste 304,1317 5 60,82633 0,91142 0,510967 3,325835 22,0% 

Interação dentro 
dos grupos 

667,38 10 66,738    24,2% 

Total 1268,725 17 276,171     

Eletrodo Inferior        

Nº da repetição 6052,414 2 3026,207 14,8788 0,001007 4,102821 92,3% 

Data do teste 241,9111 5 48,38222 0,237878 0,936752 3,325835 1,5% 

Interação dentro 
dos grupos 

2033,906 10 203,3906    6,2% 

Total 8328,231 17 3277,98     

 

Considerando o medidor de nível de sinal infravermelho, a Figura 79 apresenta o comportamento do sinal 

de radiação infravermelha dos dois medidores desenvolvidos ao longo do tempo no teste TAIV-1, repetição nº 1. A 

variação de sinal de infravermelho nas demais repetições e nos testes TAIV-2 a TAIV-6 apresenta comportamento 

similar e pode ser interpretada de maneira análoga (os gráficos referentes a esses testes encontram-se no Apêndice 

A). No instante em que a válvula XV-02 é aberta e o nível de líquido atinge o medidor inferior, o sinal de radiação 

infravermelha aumenta de uma média de 84,9 u para 89,6 u, indicando a variação de sinal necessária para detecção de 

nível de líquido no estágio de extração construído. No momento em que a água atinge o medidor superior, a média 

de sinal desse medidor varia, por sua vez, de 89,4 u para 90,8 u. Após a abertura da válvula XV-07, a média de sinal 

do medidor superior, que era de 90,8 u, volta para um valor médio próximo a 89,9 u quando o nível de líquido atinge 

uma altura menor do que a do medidor superior. Após alguns instantes, quando o líquido atinge uma altura menor 

do que a do medidor inferior, o sinal médio desse medidor muda de um valor de 89,6 u para um valor médio 

próximo a 84,0 u.  

                                                      
4 SQ = Soma dos quadrados 
5 MQ = Média dos quadrados 
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Figura 79. Dados de sinal de infravermelho obtidos experimentalmente para os medidores de nível de infravermelho no teste 
TAIV-1, repetição nº 1. 

Conforme realizado para o medidor de condutividade, variações percentuais do sinal de radiação 

infravermelha em cada um dos testes realizados foram calculadas e estão expressas na Tabela 26 para o eletrodo 

superior e na Tabela 27 para o eletrodo inferior. A variação de sinal é calculada subtraindo-se a média de valores de 

radiação infravermelha antes da abertura da válvula XV-02 da média de valores de radiação infravermelha obtidos no 

período no qual a válvula é mantida aberta. Como o valor de variação é percentual, divide-se a variação de sinal pela 

média de valores de sinal de radiação infravermelha antes da abertura da válvula.  

Tabela 26. Variação percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor superior nos testes TAIV-1 a TAIV-6 realizados 
com água 

Nº da 

repetição/Teste 

Variação percentual do sinal de infravermelho no medidor superior (%) 

TAIV-1 TAIV-2 TAIV-3 TAIV-4 TAIV-5 TAIV-6 

1 1,5 2,6 1,4 2,3 4,1 1,6 

2 1,2 3,6 1,6 3,6 4,3 1,8 

3 2,3 3,8 1,6 3,6 4,1 2 

R 1,1 1,2 0,2 1,3 0,2 0,4 

 

Tabela 27. Variação percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor inferior nos testes TAIV-1 a TAIV-6 realizados 
com água 

Nº da 

repetição/Teste 

Variação percentual do sinal de infravermelho no medidor inferior (%) 

TAIV-1 TAIV-2 TAIV-3 TAIV-4 TAIV-5 TAIV-6 

1 6 2,4 1,9 2 3,2 2 

2 5,2 3,4 2,1 3,1 3,5 2,1 

3 5,7 3,5 2,3 3,2 3,2 2,3 
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R 0,8 1,1 0,4 1,2 0,3 0,3 

 

Ambos os medidores de infravermelho, inferior e superior, apresentam variações similares nas amplitudes 

medidas. Já para a variação percentual do sinal de infravermelho, essa é maior no eletrodo inferior quando 

comparada ao eletrodo superior devido aos diferentes posicionamentos dos eletrodos que geram diferentes 

absorções e transmissões das ondas de infravermelho pelo medidor.  

Os gráficos de média (�̅�) e amplitude (R) para os sinais de radiação infravermelha são obtidos a partir das 

variações percentuais do sinal de infravermelho em cada um dos testes realizados. Diferentemente dos medidores de 

condutividade, os medidores de radiação infravermelha apresentaram alguns sintomas de instabilidade visto que nos 

gráficos das médias (Figuras 80 e 82) três pontos estão fora do limite de controle e nos gráficos das amplitudes 

(Figuras 81 e 83) a maioria dos pontos estão acima ou abaixo da linha central. Esse resultado indica que os 

medidores de radiação infravermelha são sensíveis e suscetíveis a variações de luz ambiente. Uma ação corretiva que 

poderia ser adotada para diminuir a instabilidade do sinal dos medidores seria encapar a parte externa do tubo de 

borosilicato (difusor experimental) no qual estão instalados, evitando a dispersão da radiação emitida pelo sensor e 

diminuindo a recepção de sinais de infravermelho provenientes do ambiente externo. 

 

Figura 80. Gráfico de média (�̅�) do medidor de infravermelho superior 
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Figura 81. Gráfico de amplitude (R) do medidor de infravermelho superior 

 

Figura 82. Gráfico de média (�̅�) do medidor de infravermelho inferior 
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Figura 83. Gráfico de amplitude (R) do medidor de infravermelho inferior 

Gráficos do tipo box plot também foram traçados para os medidores de infravermelho e estão 

representados nas Figuras 84 e 85. Pode-se observar que a média de valores de variação de sinal de infravermelho 

difere para todos os experimentos realizados. 

A análise de variância do sinal de infravermelho emitido pelo medidor desenvolvido é representada nas 

Tabelas 28 e 29. Pode-se observar que, para o medidor de infravermelho superior, as médias de variação percentual 

do sinal de infravermelho apresentam valores distintos, o que explica o P-valor menor do que 0,05 independente do 

número da repetição e da data do teste. Avaliando-se a contribuição de cada fator na variabilidade do medidor de 

infravermelho, observa-se que 81,7% da variabilidade é referente a data de realização do teste, 15% é referente ao 

número da repetição, enquanto e a interação entre esses dois fatores apresentam uma contribuição muito pequena de 

3,2% para a variabilidade total. Já para o medidor de infravermelho inferior, a média dos valores não muda de acordo 

com o número da repetição dos testes realizados mas apresenta variações de acordo com o dia no qual foi realizado 

o experimento, o que justifica um P-valor maior do que 0,05 para a fonte de variação nº de repetição e um P-valor 

menor do que 0,05 para a fonte de variação da data do teste. A contribuição de cada fator na variabilidade do 

medidor de infravermelho mostra que 91,5% da variabilidade é referente a data de realização do teste, 5,8% é 

referente ao número da repetição, enquanto e a contribuição da interação entre esses dois fatores é de apenas 2,7% 

para a variabilidade total. 
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Figura 84. Box Plot do medidor de infravermelho superior 

 
Figura 85. Box Plot do medidor de infravermelho inferior 

Tabela 28. Soma, média e variância para os testes realizados com os medidores de radiação infravermelha. Os testes foram 
realizados em triplicata (Teste 1, 2 e 3) e em seis datas distintas (TAIV-1 a TAIV-6). 

Medidor de Infravermelho Superior 

Nº da repetição GL6 Soma Média Variância 

                                                      
6 GL = Grau de liberdade 



133 
 

 

1 6 13,5 2,25 1,051 

2 6 16,1 2,6833333 1,689667 

3 6 17,4 2,9 1,12 

     

TAIV-1 3 5 1,666667 0,323333 

TAIV-2 3 10 3,333333 0,413333 

TAIV-3 3 4,6 1,533333 0,013333 

TAIV-4 3 9,5 3,166667 0,563333 

TAIV-5 3 12,5 4,166667 0,013333 

TAIV-6 3 5,4 1,8 0,04 

Medidor de Infravermelho Inferior 

1 6 17,5 2,916667 2,513667 

2 6 19,4 3,233333 1,310667 

3 6 20,2 3,366667 1,558667 

     

TAIV-1 3 16,9 5,633333 0,163333 

TAIV-2 3 9,3 3,1 0,37 

TAIV-3 3 6,3 2,1 0,04 

TAIV-4 3 8,3 2,766667 0,443333 

TAIV-5 3 9,9 3,3 0,03 

TAIV-6 3 6,4 2,133333 0,023333 

Tabela 29. Resultado ANOVA para os medidores de radiação infravermelha superior e inferior 

 Medidor de Infravermelho Superior 

Fonte de variação SQ GL MQ F P-valor Fcrítico Contribuição 

Nº da repetição 1,314444 2 0,657222 4,63195 0,037695 4,102821 15,0% 

Data do teste 17,88444 5 3,576889 25,20908 2,29E-05 3,325835 81,7% 

Interação dentro 
dos grupos 

1,418889 10 0,141889    3,2% 

Total 20,61778 17 4,376     

 Medidor de Infravermelho Inferior 

Nº da repetição 0,641111 2 0,320556 2,138621 0,168569 4,102821 5,8% 

Data do teste 25,41611 5 5,083222 33,91327 5,85E-06 3,325835 91,5% 

Interação dentro 
dos grupos 

1,498889 10 0,149889    2,7% 

Total 27,55611 17 5,553667     

 

A partir dos resultados estatísticos obtidos para os medidores de nível por condutividade elétrica e por 

infravermelho, é possível concluir que os medidores desenvolvidos são capazes de atender o objetivo de detectar a 

presença de líquido no estágio de extração a partir da variação do sinal de medição. No entanto, a quantificação da 

variação de sinal mostra que os medidores de condutividade superior e inferior apresentam interferência no sinal de 



134 

 

medição, mas apresentam estabilidade e repetitividade e os medidores de infravermelho não apresentam estabilidade 

e repetitividade quando testados com água. 

8.4.2. Detecção de nível de líquido em um estágio do difusor preenchido com bagaço 

de cana 

Após desenvolvidos e testados com água, os medidores de nível de condutividade elétrica e radiação 

infravermelha, foram testados com bagaço de cana na bancada construída. Os experimentos foram realizados em 4 

datas distintas para o medidor de condutividade (TCC-1 a TCC-4) e em 7 datas distintas para o medidor de 

infravermelho (TCIV-1 a TCIV-7). Em cada uma das datas, testes em triplicata foram realizados para cada 

temperatura analisada e as variáveis investigadas foram a variação de sinal dos medidores superiores e inferiores e a 

velocidade de percolação da água no leito de cana. Enquanto o sinal de condutividade/infravermelho dos medidores 

é obtido diretamente do sistema de aquisição, a velocidade de percolação é calculada indiretamente dividindo-se a 

diferença de altura entre o medidor superior e inferior pela diferença de tempo de percolação do líquido entre os dois 

medidores. O tempo de percolação é calculado subtraindo-se o instante de tempo no qual o sinal de infravermelho 

do medidor superior sofre uma variação após a abertura da válvula XV-02 do instante de tempo no qual o sinal de 

infravermelho do medidor inferior varia devido à presença de líquido. A variação de sinal infravermelho é calculada 

subtraindo-se o valor de radiação infravermelha inicial do valor de radiação infravermelha após a mudança do sinal 

de infravermelho devido à presença de líquido na altura do medidor. Como o valor de variação é percentual, divide-

se a variação de sinal pelo valor de sinal de radiação infravermelha inicial, anterior à detecção de líquido.   

Para os experimentos nos quais o nível de líquido no leito de bagaço foi medido a partir do sinal de 

condutividade observou-se que, na maioria dos casos, a interferência elétrica entre o eletrodo superior e inferior 

impossibilitou que o medidor superior apresentasse uma variação de sinal quando o líquido atingia esse medidor. 

Dessa forma, os sinais de ambos os eletrodos apresentaram valores muito próximos na maioria dos testes realizados 

(os gráficos referentes a todos esses testes encontram-se no Apêndice B), conforme pode-se observar no 

comportamento do experimento TCC-1, nº do teste 1, 25˚C (Figura 86). Logo, a variação de sinal de condutividade 

para os eletrodos superior e inferior é praticamente imperceptível e a velocidade de percolação não pode ser 

calculada. Esse resultado não só inviabiliza as próximas etapas de análise estatística do método de medição por 

condutividade como também leva a conclusão de que o medidor de condutividade desenvolvido não pode ser usado 

para detectar a presença de líquido no leito de bagaço de cana. Mais testes e estudos com o medidor desenvolvido 

são necessários a fim de propor modificações nos eletrodos para que a presença de líquido no leito de fibras seja 

detectada. Uma alternativa seria dispensar a utilização do rele de nível de líquido e construir um sistema com um 

emissor de tensão e dois eletrodos isolados e independentes de forma que possuam circuitos elétricos 

individualizados.  
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Figura 86. Dados de sinal de condutividade para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se 
bagaço de cana no teste TCC-1, nº da repetição 1. 

No caso dos sete experimentos realizados com bagaço de cana nos quais o medidor de infravermelho foi 

utilizado para detecção de líquido (TCIV-1 a TCIV-7), um comportamento similar ao do teste TCIV-1, nº do teste 2, 

25˚C, representado pela Figura 87, foi observado para todos os testes (os gráficos referentes a todos esses testes 

encontram-se no Apêndice B). Como o difusor experimental está preenchido com bagaço de cana, há uma absorção 

de água pela fibra e, dessa forma, o medidor de nível superior é o primeiro medidor a perceber a presença de água no 

difusor. No instante em que a válvula XV-02 é aberta e o líquido atinge o bagaço na altura do medidor superior, o 

sinal de radiação infravermelha aumenta de valores próximos de 81 u para 85 u sendo essa variação de sinal a 

variação necessária para detecção de líquido no estágio de extração. No momento em que a água atinge o medidor 

inferior, o sinal desse medidor varia, por sua vez, de 51 u para 68 u. Esse sinal se mantém relativamente estável até 

que a válvula XV-07 é aberta. Nesse instante, o sinal do medidor superior, que era de aproximadamente 85 u, cai 

para um valor próximo a 82 u quando o líquido na fibra atinge uma altura menor do que a do medidor superior. 

Após alguns instantes, quando o líquido atinge uma altura menor do que a do medidor inferior, o sinal desse 

medidor muda de um valor próximo de 68 u para um valor próximo a 50 u. O comportamento apresentado por 

ambos os medidores no leito de cana é similar ao apresentado quando os testes foram realizados apenas com água – 

pequena variação de sinal apresentada pelo medidor de infravermelho superior e a maior variação apresentada pelo 

medidor de nível inferior. 
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Figura 87. Dados de sinal de infravermelho para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se 
bagaço de cana no teste TCIV-1, nº da repetição 2. 

Para analisar a estabilidade e repetitividade do sinal de infravermelho que indica a presença de líquido no 

bagaço de cana e permite calcular a velocidade de percolação, variações da velocidade de percolação média e 

variações percentuais do sinal de radiação infravermelha médio em cada um dos testes realizados foram calculadas e 

estão expressas na Tabela 30 para a velocidade de percolação, na Tabela 31 para o medidor infravermelho superior e 

na Tabela 32 para o medidor de infravermelho inferior. Os valores das Tabelas 30 a 32 indicam valores médios para 

os 15 testes realizados em cada uma das datas (3 testes realizados em cada uma das 5 temperaturas).  
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Tabela 30. Velocidade de percolação (vp1, vp2, vp3), média da velocidade de percolação (𝐯𝒑̅̅̅̅ ), média da média da velocidade de 

percolação (𝐯𝒑
̿̿ ̿̿ ), amplitude (R) e amplitude média (𝐑̅̅ ̅) nos testes em triplicata dos experimentos TCIV-1 a TCIV-7 realizados 

para determinar o nível de líquido no leito de vibras.  

Data Temperatura 

(˚C) 

vp1 

(cm/s) 

vp2 

(cm/s) 

vp3 

(cm/s) 

𝐯𝒑̅̅ ̅ 

(cm/s) 

𝐯𝒑̿̿ ̿ 

(cm/s) 

R 

(cm/s) 

�̅� 

(cm/s) 

TCIV-1 25 3,0 3,1 3,4 3,2 

2,7 

0,4 

0,7 

35 2,8 2,1 3,1 2,6 1,0 

45 2,6 3,3 2,5 2,9 0,8 

55 2,5 3,1 2,4 2,7 0,7 

65 2,5 2,1 2,5 2,4 0,4 

TCIV-2 

25 2,7 2,6 3,0 2,8 

2,6 

0,4 

0,4 

35 2,5 3,1 2,6 2,9 0,6 

45 2,1 2,4 2,5 2,5 0,4 

55 2,2 2,4 2,6 2,4 0,4 

65 2,2 2,2 2,5 2,3 0,3 

TCIV-3 

25 3,3 2,7 2,3 2,8 

2,1 

1,0 

0,4 

35 1,9 1,9 1,6 1,8 0,3 

45 2,0 2,3 2,1 2,2 0,3 

55 1,9 2,0 2,1 2,0 0,2 

65 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 

TCIV-4 

25 2,6 2,6 2,6 2,6 

2,7 

0,0 

0,3 

35 2,4 2,5 2,8 2,7 0,4 

45 2,6 3,0 3,1 3,1 0,5 

55 2,4 2,8 2,8 2,7 0,4 

65 2,8 2,6 2,6 2,7 0,2 

TCIV-5 

25 3 - 2,8 2,9 

2,8 

0,2 

0,4 

35 2,5 2,8 2,7 2,8 0,3 

45 2,1 2,6 2,6 2,6 0,5 

55 2,4 3,0 2,7 2,7 0,6 

65 2,6 3,0 2,8 2,8 0,4 

TCIV-6 

25 3,3 3,9 2,5 3,2 

2,7 

1,4 

0,7 

35 2,6 2,5 2,1 2,3 0,5 

45 2,2 2,6 3,1 2,9 0,9 

55 1,9 2,5 2,5 2,3 0,6 

65 - 2,7 2,7 2,7 0,0 

TCIV-7 

25 3,1 2,6 2,7 2,8 

2,7 

0,5 

0,5 

35 2,3 2,7 2,7 2,7 0,4 

45 2,2 2,8 2,4 2,6 0,6 

55 2,4 2,7 2,6 2,6 0,3 

65 2,4 2,8 3,0 2,7 0,6 
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Tabela 31. Variação percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor superior (ΔIVS1, ΔIVS2, ΔIVS3), média da variação 

percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor superior(𝚫𝐈𝐕𝐒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) e média da média da variação percentual do sinal de 

radiação infravermelha no medidor superior(𝚫𝐈𝐕𝐒̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿) nos testes TCIV-1 a TCIV-7 realizados para determinar o nível de líquido no 
leito de fibra. 

Data Temperatura 

(˚C) 

ΔIVS1 

(%) 

ΔIVS2 

(%) 

ΔIVS3  

(%) 

𝚫𝐈𝐕𝐒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(%) 

𝚫𝐈𝐕𝐒̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ 

(%) 

R 

(%) 

�̅� 

(%) 

TCIV-1 25 -1,1 4,9 0,7 1,5 

3,0 

6,0 

3,1 

35 3,0 5,7 3,7 4,1 2,7 

45 2,2 1,5 1,1 1,6 1,1 

55 5,3 4,2 2,6 4,0 2,7 

65 5,1 3,7 2,2 3,7 2,9 

TCIV-2 

25 -1,4 1,1 0,7 0,1 

2,7 

2,5 

3,8 

35 3,7 0,0 3,0 2,2 3,7 

45 4,9 5,2 2,2 4,1 3,0 

55 1,9 4,9 3,7 3,5 3,0 

65 2,6 7,3 0,7 3,5 6,6 

TCIV-3 

25 3,3 3,3 3,4 3,3 

2,1 

0,1 

1,7 

35 3,7 -1,1 4,2 2,3 5,3 

45 3,3 2,2 2,2 2,6 1,1 

55 1,1 2,2 1,5 1,6 1,1 

65 1,0 0 1,0 0,7 1,0 

TCIV-4 

25 2,6 2,6 2,6 2,6 

2,7 

0,0 

0,3 

35 2,4 2,5 2,8 2,7 0,4 

45 2,6 3,0 3,1 3,1 0,5 

55 2,4 2,8 2,8 2,7 0,4 

65 2,8 2,6 2,6 2,7 0,2 

TCIV-5 

25 3,0 - 2,8 2,9 

2,8 

0,2 

0,4 

35 2,5 2,8 2,7 2,8 0,3 

45 2,1 2,6 2,6 2,6 0,5 

55 2,4 3,0 2,7 2,7 0,6 

65 2,6 3,0 2,8 2,8 0,4 

TCIV-6 

25 3,3 3,9 2,5 3,2 

2,7 

1,4 

0,7 

35 2,6 2,5 2,1 2,3 0,5 

45 2.2 2,6 3,1 2,9 0,9 

55 1,9 2,5 2,5 2,3 0,6 

65 - 2,7 2,7 2,7 0,0 

TCIV-7 

25 3,1 2,6 2,7 2,8 

2,7 

0,5 

0,5 

35 2,3 2,7 2,7 2,7 0,4 

45 2,2 2,8 2,4 2,6 0,6 

55 2,4 2,7 2,6 2,6 0,3 

65 2,4 2,8 3,0 2,7 0,6 
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Tabela 32. Variação percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor inferior (ΔIVI1, ΔIVI2, ΔIVI3), média da variação 

percentual do sinal de radiação infravermelha no medidor inferior (𝚫𝐈𝐕𝐈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) e média da média da variação percentual do sinal de 

radiação infravermelha no medidor superior (𝚫𝐈𝐕𝐈̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿) nos testes TCIV-1 a TCIV-7 realizados para determinar o nível de líquido 
no leito de fibra. 

Data Temperatura 

(˚C) 

ΔIVI1  

(%) 

ΔIVI2 

(%) 

ΔIVI3  

(%) 

𝚫𝐈𝐕𝐈̅̅ ̅̅ ̅̅  

(%) 

𝚫𝐈𝐕𝐈̿̿ ̿̿ ̿̿  

(%) 

R 

(%) 

�̅� 

(%) 

TCIV-1 25 17,3 34,5 41 30,9 

16,5 

23,7 

18,9 

35 19,1 50,3 22 30,5 31,2 

45 11,8 6,5 -4,3 4,7 16,1 

55 -3,5 2,1 8,0 2,2 11,5 

65 14,7 8,3 20,4 14,5 12,1 

TCIV-2 

25 2,1 1,7 0,8 1,5 

6,1 

1,3 

4,5 

35 2,6 2,6 2,2 2,5 0,4 

45 5,5 3,6 5,5 4,9 1,9 

55 8,5 9,6 9,0 9,0 1,1 

65 13,0 3,7 21,4 12,7 17,7 

TCIV-3 

25 13,7 19,5 20,3 17,8 

12,5 

6,6 

9,8 

35 21,1 3,0 1,8 8,6 19,3 

45 10,0 7,1 6,6 7,9 3,4 

55 13,1 23,0 18,6 18,2 9,9 

65 15 9,0 5,0 9,7 10,0 

TCIV-4 

25 5,6 6,0 7,0 6,2 

8,7 

1,4 

1,7 

35 7,4 6,9 6,4 6,9 1,0 

45 8,0 7,2 7,4 7,5 0,8 

55 9,7 11,2 13,1 11,3 3,4 

65 10,8 10,7 12,6 11,4 1,9 

TCIV-5 

25 8,7 3,0 5,6 5,8 

12,6 

5,7 

7,4 

35 12,0 8,9 7,8 9,6 4,2 

45 9,1 9,1 14,7 11,0 5,6 

55 14,2 6,8 13,0 11,3 7,4 

65 22,9 34,0 19,8 25,6 14,2 

TCIV-6 

25 7,0 -3,1 -4,8 -0,3 

3,2 

11,8 

5,3 

35 -4,8 0 0 -1,6 4,8 

45 2,6 4,4 6,2 4,4 3,6 

55 11,5 8,1 7,0 8,9 4,5 

65 - 3,8 5,6 4,7 1,8 

TCIV-7 

25 8,1 8,0 7,9 8,0 

9,4 

0,2 

2,4 
35 9,0 5,3 6,7 7,0 3,7 

45 9,1 11,7 10,3 10,4 2,6 

55 10,6 8,3 8,3 9,1 2,3 
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65 12,5 14,6 11,2 12,8 3,4 

 
Os gráficos de média (�̅�) e amplitude (R) da velocidade de percolação e das variações percentuais do sinal 

de infravermelho dos medidores são traçados baseados em cada um dos testes realizados. Tanto a velocidade de 

percolação calculada quanto a medição de sinal de infravermelho no medidor superior são estáveis ao longo dos 

experimentos realizados uma vez que nos gráficos das médias (Figuras 88 e 90) não há nenhum ponto fora do limite 

de controle. Porém a partir dos gráficos das amplitudes (Figuras 89 e 91), apesar da maioria dos pontos estarem 

próximos da linha central, é possível perceber que os valores de amplitudes são bem elevados sendo muitas vezes 

próximos aos valores das médias de variação de sinal medido. Para o medidor de infravermelho inferior, apesar de 

não apresentar pontos fora do limite de controle no gráfico das médias, apresenta no gráfico das amplitudes uma 

grande maioria dos pontos distantes do limite central e com valores bem elevados sendo muitas vezes próximos aos 

valores das médias de variação de sinal medido.  

 

Figura 88. Gráfico de média (�̅�) da velocidade de percolação. 
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Figura 89. Gráfico de amplitude (R) da velocidade de percolação. 

 

Figura 90. Gráfico de média (�̅�) do medidor de infravermelho superior. 
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Figura 91. Gráfico de amplitude (R) do medidor de infravermelho superior. 

 
Figura 92. Gráfico de média (�̅�) do medidor de infravermelho inferior. 
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Figura 93. Gráfico de amplitude (R) do medidor de infravermelho inferior. 

Gráficos do tipo box plot também foram traçados para os medidores de infravermelho testados com 

bagaço de cana e estão representados nas Figuras 94 e 95. Pode-se observar que a média de valores de velocidade de 

percolação e de variação de sinal de infravermelho em ambos os eletrodos difere para todos os experimentos 

realizados. 

Os valores da soma, média e variância para a velocidade de percolação, para a variação de sinal de 

infravermelho do medidor de nível superior e do medidor de nível inferior são mostrados nas Tabelas 33, 34 e 35 

enquanto a análise de variância para cada uma dessas variáveis é indicada na Tabela 36. Para a velocidade de 

percolação e para a variação de sinal de infravermelho do medidor de nível superior, pode-se observar que não há 

diferenças significativas para os valores dessas variáveis considerando apenas cada temperatura isoladamente. No 

entanto, as diferenças aparecem quando as datas nas quais os experimentos foram realizados são analisadas 

separadamente sendo, nesse caso, P-valor menor do que 0,05 e as médias da velocidade e da variação de sinal de 

infravermelho no medidor de nível superior nos experimentos realizados em datas distintas significativamente 

diferentes das demais. Considerando a interação de diferentes temperaturas e os dias nos quais foram realizados os 

experimentos, não há uma diferença significativa na velocidade de percolação e na variação de sinal de infravermelho 

do medidor de nível superior. Sendo assim, a contribuição de cada fator na variabilidade da velocidade de percolação 

é de 38,4% para a data do experimento, 27% para a temperatura, 19% para a interação entre grupos e 15,6% para a 

interação dentro dos grupos. Já para o medidor de infravermelho superior, a contribuição de cada fator é de 49,4% 

para a data do experimento, 15,8% para a temperatura, 18,6% para a interação entre grupos e 16,2% para a interação 

dentro dos grupos. 

No caso da variação percentual do sinal de infravermelho para o medidor de nível inferior, há diferenças 

significativas no sinal considerando cada temperatura isoladamente, considerando as datas nas quais os experimentos 

foram realizados isoladamente e considerando as diferentes temperaturas e a sua relação com os dias nos quais foram 

realizados os experimentos. Sendo assim, o P-valor para todas as fontes de variação é menor do que 0,05. A 
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contribuição de cada fator na variabilidade da velocidade de percolação é de 54,1% para a data do experimento, 15% 

para a temperatura, 25,8% para a interação entre grupos e 5,1% para a interação dentro dos grupos. Logo, a variação 

do sinal de infravermelho no medidor inferior depende do grau de compactação do leito, da temperatura e da 

interação entre esses dois fatores. Pode-se inferir então que, para o medidor de infravermelho inferior, o sinal de 

infravermelho é sensível e suscetível à imprevisibilidade da compactação inicial do leito, às flutuações na temperatura 

e à interação entre essas duas variáveis. Logo, analisando a variância do medidor de nível de infravermelho 

desenvolvido percebemos que quanto maior o grau de compactação, maior quantidade de água fica acumulada no 

leito e maior é a variância do sinal. Sendo assim, um aumento da variância do sinal pode ser também um indicativo 

de diminuição da permeabilidade do leito. Infere-se então que, a melhor forma de detectar o nível de líquido no 

difusor de biomassa e monitorar mudanças na permeabilidade do leito é através da instalação de diversos medidores 

de sinais de infravermelho no difusor de forma que as variações de sinal de cada medidor podem ser analisadas de 

maneira individual e conjunta, obtendo-se assim uma melhor interpretação das condições de operação do difusor. 

 

Figura 94. Box Plot da velocidade de percolação 
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Figura 95. Box Plot do medidor de infravermelho superior 

 
Figura 96. Box Plot do medidor de infravermelho inferior 
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Tabela 33. Soma, média e variância para os testes realizados com os medidores de radiação infravermelha. Os testes foram 
realizados em triplicata (Teste 1, 2 e 3) e em seis datas distintas (TCIV-1 a TCIV-6). 

Velocidade de percolação (cm/s) 

Resumo TCIV-1 TCIV-2 TCIV-3 TCIV-4 TCIV-5 TCIV-6 TCIV-7 Total 

25˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 9,5 8,3 8,3 7,8 5,8 9,7 8,4 57,8 

Média 3,16667 2,76667 2,76667 2,6 1,93333 3,23333 2,8 2,75238 

Variância 0,04333 0,04333 0,25333 0 2,81333 0,49333 0,07 0,53662 

         

35 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 8 8,2 5,4 7,7 8 7,2 7,7 52,2 

Média 2,66667 2,73333 1,8 2,56667 2,66667 2,4 2,56666667 2,48571 

Variância 0,26333 0,10333 0,03 0,04333 0,02333 0,07 0,05333333 0,15129 

         

45 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 8,4 7 6,4 8,7 7,3 7,9 7,4 53,1 

Média 2,8 2,33333 2,13333 2,9 2,43333 2,63333 2,46666667 2,52857 

Variância 0,19 0,04333 0,02333 0,07 0,08333 0,20333 0,09333333 0,13514 

         

55 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 8 7,2 6 8 8,1 6,9 7,7 51,9 

Média 2,66667 2,4 2 2,66667 2,7 2,3 2,56666667 2,47143 

Variância 0,14333 0,04 0,01 0,05333 0,09 0,12 0,02333333 0,10714 

         

65 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 7,1 6,9 6 8 8,4 5,4 8,2 50 

Média 2,36667 2,3 2 2,66667 2,8 1,8 2,73333333 2,38095 

Variância 0,05333 0,03 0 0,01333 0,04 2,43 0,09333333 0,39662 

         

Total         

Contagem 15 15 15 15 15 15 15  

Soma 41 37,6 32,1 40,2 37,6 37,1 39,4  
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Média 2,73333 2,50667 2,14 2,68 2,50667 2,47333 2,62666667  

Variância 0,17095 0,08067 0,16257 0,04029 0,53924 0,70781 0,06352381  

Tabela 34. Soma, média e variância para os testes realizados com o medidor de radiação infravermelha superior. Os testes foram 
realizados em triplicata (Teste 1, 2 e 3) e em seis datas distintas (TCIV-1 a TCIV-6). 

Medidor de Infravermelho Superior – Percentual de variação de sinal de infravermelho 

Resumo TCIV-1 TCIV-2 TCIV-3 TCIV-4 TCIV-5 TCIV-6 TCIV-7 Total 

25˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 4,5 0,4 10 3,7 1,1 6,3 7,4 33,4 

Média 1,5 0,133333 3,333333 1,233333 0,366667 2,1 2,466666667 1,590476 

Variância 9,48 1,803333 0,003333 0,463333 0,403333 3,33 1,263333333 2,847905 

         

35 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 12,4 6,7 6,8 3,6 5,4 4,8 8,3 48 

Média 4,133333 2,233333 2,266667 1,2 1,8 1,6 2,766666667 2,285714 

Variância 1,963333 3,863333 8,563333 0,31 0 1,24 3,453333333 2,769286 

         

45 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 4,8 12,3 7,7 2,9 3,9 6,3 4,9 42,8 

Média 1,6 4,1 2,566667 0,966667 1,3 2,1 1,633333333 2,038095 

Variância 0,31 2,73 0,403333 2,963333 1,08 0,31 2,303333333 1,997476 

         

55 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 12,1 10,5 4,8 2,8 5,1 7,1 9,1 51,5 

Média 4,033333 3,5 1,6 0,933333 1,7 2,366667 3,033333333 2,452381 

Variância         

         

65 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 11 10,6 2 4 5 5,1 8,5 46,2 

Média 3,666667 3,533333 0,666667 1,333333 1,666667 1,7 2,833333333 2,2 

Variância 2,103333 11,54333 0,333333 0,323333 0,053333 2,29 5,103333333 3,37 

         

Total         

Contagem 15 15 15 15 15 15 15  

Soma 44,8 40,5 31,3 17 20,5 29,6 38,2  
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Média 2,986667 2,7 2,086667 1,133333 1,366667 1,973333 2,546666667  

Variância 3,744095 5,338571 2,245524 0,802381 0,648095 1,86781 2,179809524  

Tabela 35. Soma, média e variância para os testes realizados com o medidor de radiação infravermelha inferior. Os testes foram 
realizados em triplicata (Teste 1, 2 e 3) e em seis datas distintas (TCIV-1 a TCIV-6). 

Medidor de Infravermelho Inferior – Percentual de variação de sinal de infravermelho 

Resumo TCIV-1 TCIV-2 TCIV-3 TCIV-4 TCIV-5 TCIV-6 TCIV-7 Total 

25˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 92,8 4,6 53,5 18,6 17,3 -0,9 24 209,9 

Média 30,9333 1,533333 17,83333 6,2 5,766667 -0,3 8 9,995238 

Variância 149,963 0,443333 12,97333 0,52 8,143333 40,69 0,01 128,3295 

         

35 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 91,4 7,4 25,9 20,7 28,7 -4,8 21 190,3 

Média 30,4667 2,466667 8,633333 6,9 9,566667 -1,6 7 9,061905 

Variância 297,123 0,053333 116,9233 0,25 4,743333 7,68 3,49 136,7315 

         

45 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 14 14,6 23,7 22,6 32,9 13,2 31,1 152,1 

Média 4,66667 4,866667 7,9 7,533333 10,96667 4,4 10,36666667 7,242857 

Variância 67,3233 1,203333 3,37 0,173333 10,45333 3,24 1,693333333 15,42157 

         

55 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 6,6 27,1 54,7 34 34 26,6 27,2 210,2 

Média 2,2 9,033333 18,23333 11,33333 11,33333 8,866667 9,06666667 10,00952 

Variância 33,07 0,303333 24,60333 2,903333 15,77333 5,503333 1,76333333 28,6829 

         

65 ˚C         

Contagem 3 3 3 3 3 3 3 21 

Soma 43,4 38,1 29 34,1 76,7 9,4 38,3 269 

Média 14,4667 12,7 9,666667 11,36667 25,56667 3,133333 12,766666667 12,80952 

Variância 36,6433 78,39 25,33333 1,143333 55,74333 8,173333 2,9433333333 61,5009 

         

Total         

Contagem 15 15 15 15 15 15 15  

Soma 248,2 91,8 186,8 130 189,6 43,5 141,6  
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Média 16,5467 6,12 12,45333 8,666667 12,64 2,9 9,44  

Variância 244,596 30,286 48,76695 6,046667 62,47114 23,98286 5,719714286  

Tabela 36. Resultado ANOVA para a velocidade de percolação e para os medidores de radiação infravermelha superior e inferior 

 Velocidade de percolação (cm/s) 

Fonte de variação SQ GL MQ F P-valor Fcrítico Contribuição 

Temperatura 1,61429 4 0,40357 1,73313 0,15242 2,50266 27,0% 

Experimento 3,43981 6 0,5733 2,46203 0,03224 2,23119 38,4% 

Interação entre os 
grupos 

6,79638 24 0,28318 1,21612 0,2594 1,67383 19,0% 

Interação dentro 
dos grupos 

16,3 70 0,23286    15,6% 

Total 28,1505 104 1,49291     

 Medidor de Infravermelho Superior 

Fonte de variação        

Temperatura 9,055619 4 2,263905 0,974221 0,427272 2,50266 15,8% 

Experimento 42,49333 6 7,082222 3,047678 0,010464 2,23119 49,4% 

Interação entre os 
grupos 

63,84571 24 2,660238 1,144775 0,322449 1,67383 18,6% 

Interação dentro 
dos grupos 

162,6667 70 2,32381    16,2% 

Total 278,0613 104 14,33017     

 Medidor de Infravermelho Inferior 

Fonte de variação        

Temperatura 340,624 4 85,15595 2,914152 0,027329 2,50266 15,0% 

Experimento 1847,79 6 307,9644 10,53896 2,63E-08 2,23119 54,1% 

Interação entre os 

grupos 

3520,03 24 146,6681 5,019179 6,38E-08 1,67383 25,8% 

Interação dentro 
dos grupos 

2045,51 70 29,22152    5,1% 

Total 7753,95 104 569,01     
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9. CONCLUSÕES  

O trabalho proposto teve como objetivo principal modelar, simular e otimizar um processo de extração 

em difusores de biomassa e testar diferentes simais para detecção do nível de líquido no leito de fibra para um 

estágio de extração em escala laboratorial. Para atender aos objetivos propostos, o primeiro passo consistiu em 

mapear os problemas existentes em difusores industriais. Constatou-se na literatura científica que um dos problemas 

operacionais mais frequentes e mais graves que ocorre no processo de extração e acarreta na diminuição da sua 

eficiência é a formação de um regime de flooding. Como o regime de flooding pode ser gerado por condições adversas e 

de difícil controle, tais como modificações da permeabilidade da fibra ao longo da altura do colchão e a não 

uniformidade da altura do colchão ao longo da largura e comprimento do difusor, as soluções existentes atualmente 

para prevenir a formação desse regime diminuem a performance de extração do equipamento. Tendo isso em vista, 

esse trabalho estudou e propôs novos métodos para prevenir a formação de um regime de flooding baseados na 

possibilidade de redesign das conexões entre os estágios de extração do equipamento. Esses métodos requerem um 

sistema de medição de nível de líquido acoplado a um controle de injeção de líquido em cada um dos estágios do 

difusor. Como na maioria dos difusores industriais a medição de nível de líquido consiste na observação visual 

realizada por operadores, sendo este um método de medição extremamente impreciso, dois sistemas de detecção de 

nível de líquido, que se utilizam de sinais de infravermelho e condutividade, foram desenvolvidos e testados em 

escala laboratorial.  

9.1. Conclusões a respeito da modelagem, simulação e otimização do processo de 

extração 

O processo de extração foi equacionado e modelado em LabVIEW considerando-se a possibilidade de 

conexão entre todos os estágios de extração. Para verificar a resposta do modelo desenvolvido, quatro diferentes 

cenários (caso base, S-I, S-II e S-III), que diferem entre si em relação a quantidade de líquido recirculada para o 

mesmo estágio, foram simulados. Para o cenário caso base, αm,m-1 = 1 (1≤m≤10). Já para o cenário S-I, αm,m-1 = 0,9 e 

αm,m= 0,1 (1≤m≤10), o que caracteriza a recirculação de 10% do fluido para o próprio estágio em cada um dos 

estágios. Para o cenário S-II, αm,m-1 = 0,85 e αm,m= 0,15 (1≤m≤10), havendo 15% de recirculação do fluido para o 

próprio estágio em cada um dos estágios e para o cenário S-III, αm,m-1 = 0,9, αm,m= 0,05 (1≤m≤10), αm,m+1= 0,05 

(1≤m≤9), αm,m+1= 0,1 (m=10). Verificou-se que o cenário S-II foi o que apresentou um maior acréscimo (2%) na 

eficiência de extração quando comparado ao cenário caso base enquanto para os cenários S-I e S-III, o aumento na 

eficiência de extração é de 1,3 e 1,8%. Com base nos resultados obtidos para os cenários simulados, decidiu-se 

verificar (1) quais as conexões entre estágios que favorecem a otimização do sistema de extração; (2) se um novo 

design do equipamento que considera diferentes conexões entre os estágios pode reverter uma condição de flooding e 

levar a uma máxima eficiência de extração; (3) se existem conexões específicas entre determinados estágios que 

favorecem a otimização do sistema de extração considerando diferentes valores de vazão de embebição.  

Para responder à essas questões, otimizações mono e multi-objetivo foram realizadas considerando o 

redesenho das conexões do difusor. As otimizações mono-objetivo foram realizadas para os casos C1 e C2 nos quais 

um valor aleatório entre 0 e 1 é gerado para um αk,m aleatório. O caso C1 trata da otimização mono-objetivo de um 

difusor submetido a condições de operação típicas. Já o caso C2 considera a otimização mono-objetivo de um 
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difusor no qual um regime de flooding acontece em um dos seus estágios (estágio 4). Para a otimização multi-objetivo, 

caso C3, soluções não-dominantes são obtidas considerando-se diferentes valores de vazão de embebição (os valores 

da vazão variam entre o valor nominal e um valor até 20% acima do valor nominal).  

A otimização do caso C1 mostrou que a nova possibilidade de conexão entre todos os estágios do difusor 

foi capaz de modificar a configuração ótima do mesmo: o difusor que antes apresentava conexão apenas de cada um 

dos estágios com os estágios seguintes, apresenta, após a otimização, conexão de cada estágio com o estágio seguinte, 

conexão a um ou até mesmo dois estágios anteriores e conexão com eles próprios. Com exceção dos estágios 5 e 6, o 

fluido é recirculado para o próprio estágio em todos os estágios, sendo a recirculação mais acentuada nos últimos 

estágios (estágios de 1 a 4), onde 14,4 a 18% do fluido é recirculado. Para os estágios 5 e 6, nos quais a recirculação 

não ocorreu, cada estágio deve ser analisado separadamente: para o estágio 5 é mais eficiente bombear o fluido de 

percolação para os estágios 4, 6 e 8 enquanto para o estágio 6, o bombeamento de todo o fluido para o estágio 

seguinte, estágio 5, mostra-se mais eficiente. Já para os primeiros estágios (estágios 7 a 9 e estágio 5), apenas 5,2 a 

11,2% do fluido é recirculado, sendo a conexão com o estágio anterior, mais pronunciada: de 6 a 16,4% do fluido 

que chega nesses estágios é bombeado para o estágio anterior.  

A otimização do caso C2, por sua vez, mostrou que para reverter a condição de flooding, uma diferente 

dinâmica nas conexões entre os estágios foi atingida após a otimização. É possível observar que em maior ou menor 

escala, todos os estágios do difusor apresentam recirculação do fluido para o próprio estágio. Entretanto, a fração de 

fluido que é recirculada nos últimos estágios, estágios 1 a 5, está entre 0,3% e 3,8%, sendo muito menor do que a 

fração que é recirculada nos estágios 6 a 10 (que está entre 6,1% e 10,7%) devido ao regime de flooding que ocorre no 

estágio 4. Para reverter o regime de flooding, o sistema responde aumentando a fração de fluido que é direcionada para 

o estágio seguinte e minimizando a recirculação nos estágios 1 a 5: para os estágios 2 a 5, a fração de fluido que vai 

para o estágio seguinte, está entre 92,9 e 99,3% enquanto para os estágios 6 a 10 esse valor está entre 87,7 e 90,3%.  

O caso otimizado C3 difere dos casos anteriores uma vez que consiste em uma otimização multi-objetivo 

na qual tanto os coeficientes de conectividade entre diferentes estágios quanto as vazões de embebição assumem 

valores aleatórios nas simulações. Como diversas vazões de embebição foram consideradas, o resultado da 

otimização multi-objetivo não consiste apenas em uma solução ótima, mas em diversas soluções ótimas não-

dominantes. Três tipos diferentes de conexão apresentaram maiores probabilidades de acontecer no caso otimizado 

multi-objetivamente C3: conexão com o estágio imediatamente seguinte; conexão com o próprio estágio 

(recirculação); conexão com estágios imediatamente anteriores. Para cada um desses diferentes tipos de conexão 

entre estágios, a probabilidade de 85 a 100% do fluido ser bombeada para o estágio seguinte em cada estágio está 

entre 93 e 99%; a probabilidade de que 0 a 15% do fluido seja recirculado para o próprio estágio varia de 49 a 90%; a 

probabilidade de que de 0 a 10% do fluido seja bombeado para o estágio anterior é de 20 a 38% e a probabilidade de 

que 0 a 15% do fluido seja bombeada para outros estágios está entre 13 e 18%. 

De todas as simulações e otimizações realizadas, conclui-se que o redesign de conexões entre os diversos 

estágios do difusor é capaz de diminuir ou até mesmo excluir a possibilidade de ocorrência de um regime de flooding 

durante a operação do equipamento.  
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9.2. Conclusões a respeito dos sinais testados para detecção de nível de líquido em 

escala laboratorial 

Dois diferentes sistemas de detecção de líquido no leito de fibras foram desenvolvidos e testados em 

escala laboratorial. Um dos sistemas é baseado no sinal de condutividade gerado por dois eletrodos de latão 

conectados a um rele de nível instalados em diferentes alturas na parte interna do difusor experimental enquanto o 

outro sistema é baseado em dois medidores de radiação infravermelha instalados em diferentes alturas na parte 

externa do difusor experimental, sem contato com o líquido e com a biomassa. Os sistemas de detecção foram 

testados na bancada experimental desenvolvida primeiramente apenas com água e em um segundo momento foram 

testados utilizando-se um leito de bagaço de cana. 

Os experimentos efetuados apenas com água foram realizados à temperatura ambiente em seis dias 

distintos, resultando nos testes TAC-1 a TAC-6 (para os medidores de condutividade) e TAIV-1 a TAIV-6 (para os 

medidores de infravermelho). Cada experimento foi realizado em triplicata e a variação do nível de sinal de 

condutividade e infravermelho no eletrodo superior e inferior foi monitorada ao longo da adição de água ao sistema.  

Para os medidores de condutividade testados com água, observou-se que ambos os detectores apresentam 

sinais de estabilidade uma vez que tanto no gráfico das médias quanto no gráfico das amplitudes não existem pontos 

fora dos limites de controle inferior e superior e as médias e amplitudes apresentam valores muito próximos ao limite 

central. A análise de variância de dois fatores sem repetição realizada mostra que, para o eletrodo superior, as médias 

de variação percentual do sinal de condutividade apresentam valores muito próximos, independente do número da 

repetição e da data do teste. Já para o eletrodo inferior, a média da repetição nº 1 dos testes realizados apresenta um 

valor menor do que a média das repetições nº 2 e 3.  

No caso dos medidores de infravermelho testados com água, os mesmos apresentaram sintomas de 

instabilidade e variabilidade. Esse resultado indica que os medidores de radiação infravermelha são sensíveis e 

suscetíveis a variações de luz ambiente, sendo a proteção da parte externa do tubo de borosilicato (difusor 

experimental) contra a luz ambiente necessária para diminuir a instabilidade do sinal dos medidores. A análise de 

variância do sinal de infravermelho dos medidores mostra que, para o medidor de infravermelho superior, as médias 

de variação percentual do sinal de infravermelho apresentam valores distintos independentemente do número da 

repetição e da data do teste. Já para o eletrodo inferior, a média dos valores não muda de acordo com o número da 

repetição dos testes realizados mas apresenta variações de acordo com o dia no qual foi realizado o experimento.  

Após testados apenas com água, os medidores de nível de condutividade elétrica e radiação infravermelha 

foram testados com bagaço de cana na bancada construída. Os experimentos foram realizados em 4 datas distintas 

para o medidor de condutividade desenvolvido e em 7 datas distintas para o medidor de infravermelho desenvolvido. 

Em cada uma das datas, testes em triplicata foram realizados para cada temperatura analisada e as variáveis 

investigadas foram a variação de sinal dos medidores superiores e inferiores e a velocidade de percolação da água no 

leito de cana. Os testes com os medidores de condutividade mostraram que a interferência elétrica existente entre os 

dois medidores inviabiliza a utilização dos mesmos para a detecção de presença de líquido em um leito de fibras. Já 

para os testes realizados com os medidores de infra-vermelho, tanto a velocidade de percolação calculada quanto a 

medição de sinal de infravermelho no medidor superior apresentam estabilidade ao longo dos experimentos 

realizados uma vez que nos gráficos das médias e amplitudes não há nenhum ponto fora do limite de controle e a 

maioria dos pontos estão próximos da linha central. Já o medidor de infravermelho inferior, apesar de apresentar 

apenas um ponto fora do limite de controle no gráfico das médias e no gráfico das amplitudes, apresenta sinais de 
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instabilidade pois, em ambos os gráficos, a grande maioria dos pontos não está próxima do limite central e a 

amplitude da variação do sinal de infra-vermelho medido é, muitas vezes, maior ou muito próxima das médias de 

variação de sinal. Em relação a análise de variância de dois fatores, para a velocidade de percolação e para a variação 

de sinal de infravermelho do medidor de nível superior, pode-se observar que não há diferenças significativas para os 

valores dessas variáveis considerando apenas cada temperatura isoladamente. No entanto, as diferenças aparecem 

quando as datas nas quais os experimentos foram realizados são analisadas separadamente sendo as médias da 

velocidade e da variação de sinal de infravermelho no medidor de nível superior nos experimentos realizados em 

datas distintas significativamente diferentes das demais. Considerando as diferentes temperaturas e a sua relação com 

os dias nos quais foram realizados os experimentos, não há uma diferença significativa na velocidade de percolação e 

na variação de sinal de infravermelho do medidor de nível superior. No caso da variação percentual do sinal de 

infravermelho para o medidor de nível inferior, há diferenças significativas no sinal considerando cada temperatura 

isoladamente, considerando as datas nas quais os experimentos foram realizados isoladamente e considerando as 

diferentes temperaturas e a sua relação com os dias nos quais foram realizados os experimentos. Logo, a variação do 

sinal de infravermelho no medidor inferior depende do grau de compactação do leito, da temperatura e da interação 

entre esses dois fatores. Pode-se inferir então que, para o medidor de infravermelho inferior, o sinal de infravermelho 

é sensível e suscetível à imprevisibilidade da compactação inicial do leito, às flutuações na temperatura e à interação 

entre essas duas variáveis. Pode-se também inferir a existência de uma relação entre o grau de compactação do leito 

de fibras e a variância do sinal de infravermelho: quanto maior o grau de compactação, maior quantidade de água fica 

acumulada no leito e maior é a variância do sinal. Dessa forma, um aumento da variância do sinal pode também vir a 

ser um indicativo de diminuição da permeabilidade do leito. Tais inferências devem ser comprovadas com a 

realização de um número maior de experimentos e com a instalação de diversos medidores de sinal de infra-

vermelho ao longo do comprimento do tubo de borosilicato. 

A partir dos testes experimentais realizados, conclui-se então que a melhor forma de detectar o nível de 

líquido no difusor de biomassa e monitorar mudanças na permeabilidade do leito é através da instalação de diversos 

medidores de sinais de infravermelho na parede externa do difusor de forma que as variações de sinal de cada 

medidor possam ser analisadas de maneira individual e conjunta, obtendo-se assim uma melhor interpretação das 

condições de operação do equipamento. 
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10. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se que alguns dos temas levantados nessa tese sejam desenvolvidos e aprofundados em trabalhos 

futuros, dentre eles: 

 Utilização de um método de otimização mais robusto e com menor tempo de execução, que 

permite que o difusor de biomassa seja otimizado partindo-se de uma matriz de conectividade nula; 

 Realização de experimentos e estudos mais aprofundados na bancada experimental construída que 

permitam melhor compreender o comportamento do sinal de condutividade nos medidores de nível desenvolvidos; 

 Construção de novos medidores de condutividade utilizando-se circuitos elétricos independentes 

para cada eletrodo; 

 Construção e instalação de um número maior de medidores de nível de infravermelho no difusor 

experimental para monitorar a presença de líquido no colchão de cana e, consequentemente, conseguir inferir 

conclusões qualitativas a respeito da permeabilidade do colchão de fibra; 

 Realização de testes na bancada experimental desenvolvida protegendo-se os medidores de nível 

de sinal de infravermelho da luz ambiente, diminuindo-se assim a instabilidade e variabilidade do sinal de radiação 

infravermelha; 

 Acoplamento do simulador desenvolvido a um sistema de monitoração e controle de nível de 

líquido em um difusor industrial de forma que a otimização do difusor possa ser realizada em tempo real; 

 



155 
 

 

REFERÊNCIAS 

ANDERSON L.G. Ethanol fuel use in Brazil: air quality impacts. Energy Environmental Science, 2(2009): 1015-

1037. 

ANGEL D.M., LOVE D.J., JENSEN P.S., SELEGHIM P. Monitoring juice hold-up in a cane diffuser bed using 

electrical conductivity – Evaluation on a plant scale. Proc A Afr Technol Ass 90, p. 322-331, 2017. 

ANSELMI R. Como extrair mais da cana no processo industrial. Jornal Cana. Caderno de Tecnologia Industrial, p. 

26-28, Junho de 2003. 

ANSONI J.L. Metodologia para projeto de biorreatores industriais via otimização multiobjetivo com base em 

parâmetros de desempenho calculados por técnica de CFD. 2015. 203f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) 

– Departamento de Térmica e Fluidos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.  

AZEVEDO B.C. Modelagem da Extração Multiestágio e Contracorrente Aplicada à Cana de açúcar. 1996. 77f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade 

Estadual de Campinas, São Paulo, 1996. 

BAICOW V.E. Manufacture and Refining of Raw Sugarcane. Sugar Series 2, Elsevier Scientific Publishing. 

Netherlands, 1982. 

BREWARD C., HOCKING G., OCKENDON H., PLEASE C., SCHWENDEMAN D. Modelling the extraction 

of sugar from sugar cane in a diffuser. Proc. MISG South Africa, University of the Witwatersrand, Johannesburg, p. 

31–57, 2012. 

BUENO F. Métodos heurísticos – Teoria e Implementações. Apostila da IFSC, 2009 

BRÜNICHE-OLSEN H. Diffusion of beet and cane. Sugar technology Review, 1969. 

CENBIO. Atlas de Bioenergia do Brasil. São Paulo, Verbus Comunicação Editorial, 2012.  

COELLO C.A.C., LAMONT G.B., VAN VELDHUIZEN D.A. Evolutionary Algorithms for Solving Multi-

Objective Problems. Second Edition. United States of America. Springer, 2007. 

CONSECANA. Conselho dos Produtores de Cana de açúcar, açúcar e álcool do estado de São Paulo. Manual de 

Instruções, Piracicaba, p. 112, 2006. 

CREMASCO M.A. Fundamentos de transferência de massa. Campinas, SP. Editora da Unicamp, 1998. 

CTBE. Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Disponível em: < www.ctbe.cnpem.br/>. 

Acesso em 15/03/2014 às 9:37. 

DANIELS J., DANIELS C. The origin of the sugarcane Roller Mill. Technology and Culture. Vol.29, nº3, p. 493-

535, Julho 1988. Published by: The Johns Hopkins University Press on behalf of the Society for the History of 

Technology. 

DANTAS G.A., LEGEY L.F.L., MAZZONE A. Eergy from sugarcane bagasse in Brazil: an assessment of the 

productivity and cost of different technological routes. Renew. Sustain. Energy Rev., 21(2013): 356-364. 

DELFINI P. Cana Crua x Extração. 13º Seminário Brasileiro Agroindustrial – A Usina em números. 2012. 

Disponível em: www.stab.org.br. Acesso em: 09/03/2014 às 9:50. 

DIAS P.L.A. Levantamento dos níveis de impurezas nas últimas safras. Centro de Tecnologia Canavieira – CTC, 

2011. 



156 

 

ENSINAS A.V., MODESTO M., NEBRA S.A. Analysis of Different Cane Juice Extractions Systems for Sugar and 

Ethanol Production: Influences on Electricity Generation and Final Products Exergetic Costs. In Proceedings of 

ECOS 2007, Padova, Italy, p. 727-34, 2007. 

FILHO J.R.A.L. Estudo comparativo dos métodos de determinação e de estimativa dos teores de fibra e de açúcares 

redutores em cana de açúcar (Saccharum spp.). 2005. 144f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia de 

Alimentos) – Ciências e Tecnologias de Alimentos, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 

2005. 

FILHO P.L.D. Análise de Custos na Geração de Energia com Bagaço de Cana de açúcar: um Estudo de Caso em 

Quatro Usinas de São Paulo. 2009. 175f. Dissertação (Mestrado em Energia) – Instituto de Eletrotécnica e Energia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. 

FONSECA M.P. A Análise do Sistema de Medição (MAS) como Ferramenta no Controle de Processos em uma 

Indústria de Dispositivos Médicos Descartáveis. 2008. 92f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - 

Engenharia de Produção, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008. 

FOSTER D.H., HILL J.W. Pilot plant diffusion experiments. Proceedings Queensland Soc. Sugar Cane Technology, 

33, p.111, 1966. 

FOSTER D.H., SHANN D.S. Cane preparation in relation to milling and diffusion. Proceedings Internacional Soc. 

Sugar Cane Technology, 13, p.142, 1968. 

GALLOWAY J.H. The sugarcane industry: an historical geography from its origins to 1914. Cambridge University 

Press, 1989. 

GAMA R. Engenho e Tecnologia. São Paulo. Livraria Duas Cidades, 1979. 

GERALDO V.C., Modelling, Simulation and Optimization of the Sugarcane Juice Extraction by 

Diffusion/Lixiviation Process. 2017. 100 f. Segundo exame de qualificação (Doutorado em Bioenergia) – 

Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2017. 

GUPTA R.B., DEMIRBAS A. Gasoline, diesel, and ethanol biofuels from grasses and plants. Cambridge University 

Press, p. 230, 2010. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. Bioeconomy: An Angenda for Brasil. Brasil, 2013. 

HOCKING G., MITCHELL S., MYERS T., MACDEVETTE M., CREGAN V. Unsteady flow in a diffuser. 

Proceedings of the Mathematics in Industry Study Group, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South 

Africa, p. 1-18, 2014. 

HUGOT, E. Manual da Engenharia Açucareira. São Paulo: Mestre Jou. Vol. I e II. 1969. 

IEA. International Energy Agency. Strategic Plan 2015-2020. 2014. 

IEA. International Energy Agency. Bioenergy – a Sustainable and Reliable Energy Source. 2009 

LabVIEW. LabVIEW. Disponível em http://www.ni.com/labview/pt/. Acesso em 23/05/2014 às 14:27. 2016. 

LOPES C. H. Tecnologia de Produção de açúcar de cana. São Carlos, Ed UFSCar, 2011. 

LOUBSER R.C., BARKER B. Cane Characterization: The Percolation Test, Proc. S. Afr. Sugar Cane Technol, 84 

(2011): 413 – 422. 

LOUBSER R.C., JENSEN P. Modelling Juice Flow in a Shredded Cane Bed, Proc. S. Afr. Sugar Cane Technol, 

88(2015): 211 – 222. 

LOVE D. Monitoring Juice Holdup in a Cane Diffuser Bed Using Electrical Conductivity – Evaluation on a 

Laboratory Scale. Proc S Afr Technol Ass, 90, p. 311-321, 2017.  



157 
 

 

MACHADO, F.B.P. Brasil, a doce terra – História do setor. Disponível em: 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/historia_da_cana_000fhc62u4b02wyiv80efhb2attuk4ec.pdf. 

Acesso em 20/11/2017 às 7:23. 

MACKRORY L.M. et al. A Comparison of Microbiological Activity Associated with Milling and Cane Diffusion. 

Proc. S. Afr. Sugar Cane Technol, June, 1984. 

MANECHINI C. Impurezas e qualidade da cana colhida mecanicamente. 2011. Disponível em: http://stab.org.br/. 

Acesso em 06/02/2014 às 8:17.  

MARTINS A.A.A. Fenômenos de Transporte em Meios Porosos, Escoamento Monofásico e Transporte de Massa. 

2006. 784f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Departamento de Engenharia Química, Laboratório de 

Processos de Separação e Reacção, Universidade do Porto, Porto, 2006. 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/biomassa. Acesso em 10/01/2015 às 16:10. 

MME. Ministério de Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2017. Disponível em: 

https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2017.pdf. Acesso em 18/01/2018 às 16:10. 

OLIVEIRA F.M.V. Avaliação de diferentes pré-tratamentos e deslignificação alcalina na sacarificação da celulose de 

palha de cana. 2010. 98f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Industrial) – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, 2010. 

OLIVEIRA J.A.P. The policymaking process for creating competitive assets for the use of biomass energy: the 

Brazilian alcohol programme. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (2002): 129-140. 

OLIVERIO J.L., AVILA A.C.R., FABER A.N., SOARES P.A. Juice Extraction Systems: Mills and Diffusers - The 

Brazilian Experience. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol., 28 (2013):1-18. 

OSAKI M.R. Análise de um modelo de conversão de cana-de-açúcar em vetores energéticos através da integração de 

tecnologias 1G e 2G – simulação de Monte Carlo para otimização multiobjetivos. 2014. 246f. Tese (Doutorado em 

Ciências – Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2014. 

PALACIOS R., ENSINAS A.V., MODESTO M., NEBRA S.A. Extraction Process in the Ethanol Production from 

Sugarcane – A Comparison of Milling and Diffusion. Chemical Engineering Transactions, vol. 39, 2014. 

PEUBE J.L. Fundamentals of Fluid Mechanics and Transport Phenomena. Wiley, 2009. 

PIACENTE F.J. Inovações e Trajetórias Tecnológicas: o caso dos dois sistemas para a extração de sacarose no 

Brasil. 2010. 199f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico) – Instituto de Economia, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

PORTAL ACTION. Análise dos sistemas de medição. Disponível em: http://www.portalaction.com.br/analise-dos-

sistemas-de-medicao/11-sistema-de-medicao. Acesso em 05/11/18 às 16:20. 2018. 

RAO S.S. Engineering optimization: theory and practice. Forth Edition. United States of America. John Wiley & 

Sons, 2009. 

RANGAIAH G.P. Advances in Process System Engineering – Vol.2. Stochastic Global Optimization – Techniques 

and Applications in Chemical Engineering. Sinagpore. World Scientific, 2010. 

REIN P.W. A Comparison of Cane Diffusion and Milling. Proc. S. Afr. Sugar Cane Technol. June, p. 196-200, 1995. 

REIN P.W. A Study of the Cane Sugar Diffusion Process. 1972. 378 f. Thesis (Doctor of Philosophy) - Department 

of Chemical Engineering, University of Natal, Durban, 1972. 

http://www.portalaction.com.br/analise-dos-sistemas-de-medicao/11-sistema-de-medicao
http://www.portalaction.com.br/analise-dos-sistemas-de-medicao/11-sistema-de-medicao


158 

 

REIN P.W., INGHAM P.J.S. Diffuser Performance Optimization Through Control of Liquid Flow Patterns. Proc. 

Int. Soc. Sug. Cane Technol., 17 (1992):779-796. 

REIN P.W. Recent Developments in Sugarcane Processing. Ataca Conference, 2013. 

REIN P.W., WOODBURN E.T. Extraction of Sugar from Cane in the Diffusion Process. The Chemical 

Engineering Journal, 7, p. 41-51, 1974.  

REN21. Renewables 2014, Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. 

Disponível em: www.ren21.net/portals/0/.../2014/gsr2014_full%20report_low%20res.pdf. Acesso em 10/01/2015 

às 16:10. 

RIBEIRO P.R. Automação para a indústria sucroalcooleira – módulo II. Unaerp, Universidade de Ribeirão Preto, 

Ribeirão Preto, 2003. 

RODRIGUES M.I., IEMMA A.F. Planejamento de experimentos e otimização de processos: uma estratégia 

sequencial de planejamentos. Primeira Edição. Brasil. Casa do Pão Editora, 2005. 

RODRIGUEZ E.O. Desenvolvimento de um Difusor para Mini-Usina de Álcool. 1990. 202f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

1990. 

ROSILLO-CALLE F., BAJAY S.V., ROTHMAN H. Uso da Biomassa para produção de energia na indústria 

brasileira. Campinas, SP. Editora da UNICAMP, 2005. 

SCHEITERLE L. Bioeconomy: Introduction. 2017. 40f. Notas de aula. 

SECCHI A. Modelagem e Simulação de Processos: Introdução. 1995. 199f. Notas de aula. 

SELEGHIM JUNIOR P., ANSONI J. L., TORRES J. F. Sistema de monitoramento e controle do processo de 

extração em difusores de materiais fibrosos e usos do mesmo. Depósito de patente BR n. PI 10 2017 016479 9, 31 de 

julho de 2017. 

SOUZA G.M., VICTORIA R., JOLY C., VERDADE L. Bioenergy & Sustainability: Bridging the gaps (Vol. 72, p. 

779). Paris: SCOPE; 2015. 

TONGAAT. Tongaat Hulett diffuser presentation. South Africa, 2015. 

ÚNICA. União da Insústria de Cana de açúcar. Disponível em: http://www.unica.com.br/. Acesso em 18/03/2014 

às 11:34. 

URMETZER S. The bio-based economy and the current global challenges. 2017. Notas de aula. 

VAN DER POL C., YOUNG C.M. Diffusion of sugars from sugar cane. Communications from Sugar Milling 

Research Institute, Nº38, 1957. 

VOIGT I. Bosch Projects. The Implementation of South African Sugar Technology: The world’s largest sugarcane 

diffusers. Proc S Afr Sug Technol Ass 82, p. 269-277, 2009. 

  



159 
 

 

APÊNDICE A – RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA OS MEDIDORES DE NÍVEL 

DESENVOLVIDOS – TESTES COM ÁGUA 

Medidores de Condutividade 

1. Experimento TAC–1 

 

Figura 1. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

1, nº da repetição 1. 



160 

 

 

Figura 2. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

1, nº da repetição 2. 

 

Figura 3. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

1, nº da repetição 3. 

 

2. Experimento TAC–2 
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Figura 4. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

2, nº da repetição 1. 

 

Figura 5. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

2, nº da repetição 2. 
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Figura 6. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

2, nº da repetição 3. 

 

3. Experimento TAC-3 

 

Figura 7. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

3, nº da repetição 1. 
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Figura 8. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

3, nº da repetição 2. 

 

Figura 9. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

3, nº da repetição 3. 

 

4. Experimento TAC-4 
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Figura 10. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

4, nº da repetição 1. 

 

Figura 11. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

4, nº da repetição 2. 
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Figura 12. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

4, nº da repetição 3. 

 

5. Experimento  TAC-5 

 

Figura 13. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

5, nº da repetição 1. 
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Figura 14. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

5, nº da repetição 2. 

 

Figura 15. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

5, nº da repetição 3. 

 

6. Experimento  TAC-6 



167 
 

 

 

Figura 16. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

6, nº da repetição 1. 

 

Figura 17. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

6, nº da repetição 2. 
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Figura 18. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se agua no teste TAC-

6, nº da repetição 3. 

 

Medidores de Infravermelho 

1. Experimento TAIV–1 

 

Figura 19. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-1, nº da repetição 1. 
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Figura 20. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-1, nº da repetição 2. 

 

Figura 21. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-1, nº da repetição 3. 

 

2. Experimento TAIV–2 
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Figura 22. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-2, nº da repetição 1. 

 

Figura 23. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-2, nº da repetição 2. 
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Figura 24. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-2, nº da repetição 3. 

 

3. Experimento TAIV–3 

 

Figura 25. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-3, nº da repetição 1. 
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Figura 26. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-3, nº da repetição 2. 

 

Figura 27. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-3, nº da repetição 3. 

 

4. Experimento TAIV–4 
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Figura 28. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-4, nº da repetição 1. 

 

Figura 29. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-4, nº da repetição 2. 
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Figura 30. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-4, nº da repetição 3. 

 

5. Experimento TAIV–5 

 

Figura 31. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-5, nº da repetição 1. 
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Figura 32. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-5, nº da repetição 2. 

 

Figura 33. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-5, nº da repetição 3. 

 

6. Experimento TAIV–6 



176 

 

 

Figura 34. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-6, nº da repetição 1. 

 

Figura 35. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-6, nº da repetição 2. 
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Figura 36. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se agua no teste 

TAIV-6, nº da repetição 3. 
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APÊNDICE B – RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA OS MEDIDORES DE NÍVEL 

DESENVOLVIDOS – TESTES COM CANA 

Medidores de Condutividade 

1. Experimento TCC–1 

1.1. Temperatura de 25˚C 

 

Figura 1. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 2. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 3. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

1.2. Temperatura de 35˚C 
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Figura 4. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

 

Figura 5. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 6. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

1.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 7. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 8. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 9. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

1.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 10. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 11. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 12. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

1.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 13. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 14. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 15. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

2. Experimento TCC–2 

2.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 16. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

 

Figura 17. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 18. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

2.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 19. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 20. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 2. 

 

 

Figura 21. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

2.3. Temperatura de 45˚C 
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Figura 22. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 23. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 2. 

 



190 

 

 

Figura 24. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

2.4. Temperatura de 55˚C 

 

Figura 25. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 26. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 27. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

2.5. Temperatura de 65˚C 
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Figura 28. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 29. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 30. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

3. Experimento TCC–3 

3.1. Temperatura de 25˚C 

 

Figura 31. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 32. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 33. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

3.2. Temperatura de 35˚C 
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Figura 34. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 35. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 36. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 3. 

3.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 37. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 38. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 39. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

3.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 40. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 41. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 42. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

3.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 43. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 44. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 43. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

4. Experimento TCC–4 

4.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 44. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 45. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 25˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 46. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 25˚C, nº da repetição 3. 

4.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 47. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 35˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 48. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 35˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 49. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

4.3. Temperatura de 45˚C 
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Figura 50. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 45˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 51. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 45˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 52. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

4.4. Temperatura de 55˚C 

 

Figura 53. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 55˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 54. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 55˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 55. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

4.5. Temperatura de 65˚C 
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Figura 55. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 65˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 56. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 65˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 57. Dados de sinal para os medidores de nível de condutividade obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

4, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

Medidores de Infravermelho 

1. Experimento TCIV–1 

1.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 58. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 59. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 60. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 25˚C, nº da repetição 3. 
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1.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 61. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 62. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 63. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

1.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 64. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 65. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 66. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

1.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 66. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 67. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 68. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

1.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 69. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 70. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 71. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

1, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

2. Experimento TCIV–2 

2.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 72. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 73. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 74. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

2.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 75. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 1. 

 



218 

 

 

Figura 75. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 2. 

 

 

Figura 76. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

2.3. Temperatura de 45˚C 



219 
 

 

 

Figura 77. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 78. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 79. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

2.4. Temperatura de 55˚C 

 

Figura 80. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 81. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 82. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

2.5. Temperatura de 65˚C 
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Figura 83. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 84. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 85. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

2, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

3. Experimento TCIV–3 

3.1. Temperatura de 25˚C 

 

Figura 86. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 87. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

 

Figura 88. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 25˚C, nº da repetição 3. 
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3.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 89. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 90. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 91. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

3.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 92. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 93. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 94. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

3.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 95. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 96. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 97. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

3.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 98. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 99. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste TCC-

3, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 100. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-3, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

4. Experimento TCIV–4 

4.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 101. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 102. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 25˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 103. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

4.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 104. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 35˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 105. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 35˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 106. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

4.3. Temperatura de 45˚C 
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Figura 107. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 45˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 108. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 45˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 109. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

4.4. Temperatura de 55˚C 

 

Figura 110. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 55˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 111. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 55˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 112. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

4.5. Temperatura de 65˚C 
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Figura 113. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 65˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 114. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 65˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 115. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-4, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

5. Experimento TCIV–5 

5.1. Temperatura de 25˚C 

 

Figura 116. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 25˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 117. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 118. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

5.2. Temperatura de 35˚C 
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Figura 119. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 120. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 121. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

5.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 122. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 45˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 123. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

 

Figura 124. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

5.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 125. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 126. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 127. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

5.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 128. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 129. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 130. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-5, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

6. Experimento TCIV–6 

6.1. Temperatura de 25˚C 
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Figura 131. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 25˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 132. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 25˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 133. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

6.2. Temperatura de 35˚C 

 

Figura 134. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 35˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 135. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 35˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 136. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

6.3. Temperatura de 45˚C 
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Figura 137. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 45˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 138. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 45˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 139. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

6.4. Temperatura de 55˚C 

 

Figura 140. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 55˚C, nº da repetição 1. 

 



251 
 

 

 

Figura 141. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 55˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 142. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

6.5. Temperatura de 65˚C 
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Figura 143. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 65˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 144. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 65˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 145. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-6, 65˚C, nº da repetição 3. 

 

7. Experimento TCIV–7 

7.1. Temperatura de 25˚C 

 

Figura 146. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 25˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 147. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 25˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 148. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 25˚C, nº da repetição 3. 

 

7.2. Temperatura de 35˚C 
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Figura 149. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 35˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 150. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 35˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 151. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 35˚C, nº da repetição 3. 

 

7.3. Temperatura de 45˚C 

 

Figura 152. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 45˚C, nº da repetição 1. 

 



257 
 

 

 

Figura 153. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 45˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 154. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 45˚C, nº da repetição 3. 

 

7.4. Temperatura de 55˚C 
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Figura 155. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 55˚C, nº da repetição 1. 

 

Figura 156. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 55˚C, nº da repetição 2. 
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Figura 157. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 55˚C, nº da repetição 3. 

 

7.5. Temperatura de 65˚C 

 

Figura 158. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 65˚C, nº da repetição 1. 
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Figura 159. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 65˚C, nº da repetição 2. 

 

Figura 160. Dados de sinal para os medidores de nível de infravermelho obtidos experimentalmente usando-se cana no teste 

TCC-7, 65˚C, nº da repetição 3. 

 


