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FERNANDES, John Kennedy de Oliveira. Retrofit da Unidade de
Hexametilenotetramina: Desenvolvimento de um cristalizador MSMPR (mixed
suspension mixed production removal). 166 f. il. 2017. Dissertação (Mestrado). Escola
Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

RESUMO
Este trabalho consiste numa proposta de adaptação da unidade produtiva de
hexametilenotetramina do processo em fase líquido-gás para o processo em fase
gasosa, considerando-se a unidade produtiva da COPENOR – Companhia
Petroquímica do Nordeste como modelo. O mote deste trabalho foi o desenvolvimento
de um cristalizador MSMPR (Mixed Suspension Mixed Product Removal) piloto, que
adaptará o processo produtivo para a reação em fase gasosa garantindo a redução
dos índices técnicos, bem como a redução do consumo de energia, da geração de
efluentes e a preservação operacional da unidade. Desta forma, o trabalho buscou
viabilizar economicamente a unidade produtiva de hexametilenotetramina da
Copenor, garantindo desta forma a sua continuidade operacional frente à concorrência
internacional. Esta adaptação permitirá que a mesma opere tanto no processo líquidogás, onde a reação se processa no contato da amônia gasosa com a solução de
formaldeído a 37%, quanto no processo gás-gás, onde a amônia gasosa entra em
contato com o formaldeído gasoso proveniente diretamente do reator da unidade
produtiva de formaldeído. Além disso, o projeto teve por objetivo analisar um método
de aprimoramento tecnológico desta unidade produtiva menos viável num processo
mais moderno, e se possível, atingindo o estado da arte com as menores alterações
possíveis e com aproveitamento máximo de equipamentos existentes. Como
resultado, alcançamos o desenvolvimento do cristalizador-reativo e dos seus
acessórios (a unidade piloto) para testar a performance do mesmo. Foram realizados
os testes de comissionamento que comprovam o funcionamento da etapa de reação,
sendo necessário, num futuro projeto de pesquisa, a realização dos testes finais para
caracterização da hexamina produzida e concluída essa etapa, preparar o scale-up
da unidade.
Palavras-chave: Cristalizador MSMPR, hexamina, reação entre formol e amônia,
fase gasosa, fase líquida, retrofit.
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FERNANDES, John Kennedy de Oliveira. Retrofit of Hexamethyilenetetramine Plant:
Development of a crystallizer MSMPR (mixed suspension mixed production removal).
166 f. il. 2017. Dissertation (Master Degree). Escola Politécnica, Universidade Federal
da Bahia, Salvador, 2017.
ABSTRACT

This work consists of a proposal to adapt the hexamethylenetetramine production unit
from the liquid-gas phase process to the gas-phase process, considering the
COPENOR - Companhia Petroquímica do Nordeste production unit as a model. The
motto of this work was the development of a pilot crystallizer MSMPR (Mixed
Suspension Mixed Product Removal), which will adapt the production process to the
gas phase reaction, reducing the technical indexes, as well as the reduction of energy
consumption, the generation of effluents and the operational preservation of the unit.
In this way, the work sought to economically make feasible the productive unit of
hexamethylenetetramine of Copenor, thus guaranteeing its operational continuity in
the face of international competition. This adaptation will allow it to operate both in the
liquid-gas process, where the reaction is carried out in the contact of the gas ammonia
with the 37% formaldehyde solution, and in the gas-gas process, where the ammonia
gas comes in contact with the formaldehyde from the reactor of the formaldehyde
production unit. In addition, the project aimed to analyze a method of technological
improvement of this less viable production unit in a more modern process, and if
possible, reaching the state of the art with the smallest possible changes and with
maximum use of existing equipment. As a result, we achieve the development of the
crystallizer-reactive and its accessories (the pilot unit) to test its performance. It was
carried out the commissioning tests that prove the operation of the reaction stage. In a
future research project, it is necessary to carry out the final tests to characterize the
hexamine produced and to complete the scale-up of the unit.

Keywords: MSMPR Crystallizer, hexamine, reaction between formaldehyde and
ammonia, gas phase, liquid phase, retrofit.
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𝑎 = área externa por metro linear, m²;
𝑎𝑖 = área interfacial entre o gás e o liquido por volume vazio da torre, ft²/ft³;
𝐴 = área de troca térmica, m²;
𝐴𝑑 = área da interface de difusão, m²;
𝐴𝑁 = fator pre-exponencial da nucleação, tem valor teórico de 1030
núcleos/cm³.s;
𝐴𝑝1 = área de secção transversal da saída do bico ejetor (fluido motriz), m²;
𝐴𝑠2 = área transversal do fluido succionado para a seção 2-2, m²;
𝐴3 = área transversal para a seção 2-2, m²;
𝐴𝑡 = área transversal do gargalo do bico ejetor, m²;
𝐵 = taxa de nucleação secundaria dos cristais, núcleos/cm²s;
𝐵0 = taxa de nucleação primaria dos cristais;
𝑐 = velocidade do som, m/s;
𝐶 = circunferência da serpentina, m;
𝐶𝐴..𝑁 = concentração dos reagentes da reação da substância, g-moles/L;
𝐶𝐴 = concentração de amônia na reação da hexamina, g-moles/L;
𝐶𝐹 = concentração de formol na reação da hexamina, g-moles/L;
𝑐𝑝 = calor específico do gás a pressão constante, KJ/Kg.K;
𝑐𝑣 = calor específico do gás a volume constante, KJ/Kg.K;
𝐶𝑝 = critério de projeto para correção do comprimento;
𝑑 = distância interplanar, cm;

14 de 165

𝑑𝑖 = diâmetro interno do tubo, ft;
𝑑𝑜 = diâmetro externo do tubo da serpentina (in);
𝐷 = diâmetro da torre de recheio, ft;
𝐷𝑖 = coeficiente de difusão, cm²/s;
𝐷𝑖𝑠 = coeficiente de difusão superficial, cm²/s;
𝐷𝐻 = diâmetro da hélice da espira, ft;
𝐷𝑠 = diâmetro serpentina, ft;
𝑒 = espaçamento entre as espiras, m;
𝐸 = energia de ativação da reação da substância, cal;
𝑓 = percentual de inundação da torre;
𝐹𝑇 = fator de correção.
𝑔𝑐 = aceleração da gravidade, ft/s²;
𝐺 = taxa de crescimento linear, cm/s;
𝐺𝑔 = vazão mássica da corrente de gás, lb/h;
𝑓

𝐺𝑔 = vazão mássica por área da corrente de gás no ponto de inundação,
lb/hr.ft²;
𝑓′

𝐺𝑔 = vazão mássica por área da corrente de gás no ponto de inundação,
lb/hr.ft²;
𝐺𝑙 = vazão mássica da corrente líquida, lb/h;
𝑓

𝐺𝑙 = vazão mássica por área da corrente liquida no ponto de inundação,
lb/hr.ft²;
𝐺𝑚 = Velocidade mássica, kg/h.in²;
ℎ𝑖 = Coeficiente de película no interior dos tubos, BTU/(h.ft².°F);
𝐻𝑠 = hélices do tipo simples;
𝑘 = constante de Boltzman, J/K;
𝑘𝐻 = coeficiente de reação da hexamina (L/g-mole)²s-1;
𝐾𝑔 = coeficiente da taxa de nucleação heterogênea, m.s−1.kghexamine
−1.47.kg
1.47;
solution

𝐾𝑁 =

coeficiente

da

taxa

de

nucleação,

nº.s−1.kgsolido-0,74

kghexamine

de

nucleação,

nº.s−1.kgsolido-0,74

kghexamine

−0,551.kg
2,91;
solution

𝐾𝑁′

=

coeficiente

−0,551.kg
2,91;
solution

da

taxa
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𝑘𝑟 = coeficiente de reação da substância, (L/g-mole)²s-1;
𝐾𝑅 = coeficiente da taxa de nucleação heterogênea, nº.m-1. kgsolido-0,74
.kghexamine 0,73.kgsolution1,44;
𝑘𝑡 = Condutividade térmica do fluido, BTU/(h.ft.°F);
𝐿 = tamanho das partículas, m.
𝐿𝑐 = dimensão característica linear do cristal, m;
𝐿𝑠 = comprimento da serpentina, m;
𝐿′ = vazão molar da corrente liquida, moles/h;
𝑚 = vazão normal do gás de formol, lb/h;
𝑚𝑠 = vazão mássica do fluido secundário (fluido succionado), kg/s;
𝑚𝑝 = vazão mássica do fluido primário (fluido motriz), kg/s;
𝑚̇ 𝑟 = taxa de produção de hexamina pela reação, kg/s;
𝑚̇ ℎ = vazão de hexamina devolvido ao cristalizador, kg/s;
𝑀𝑐 = taxa de variação de massa do cristal, kg;
𝑀𝑝1 = número de Mach na saída do bico ejetor (fluido motriz);
M 𝑇 = densidade da suspensão, g/cm³;
𝑀𝑇𝐻 = densidade da suspensão do cristal de hexamina na solução,
kghex/kgsollimpa;
𝑛 = distribuição da densidade populacional, n°/m3.m
𝑛° = densidade populacional de tamanho de partícula igual a zero, n°/m 3.m;
𝑛 = número de moles totais da corrente liquida, lb/lbmol;
𝑛𝐺 = número de unidades de transferência;
𝑛𝑖 = número de moles do componente i na corrente líquida, lb/lbmol;
𝑁 = distribuição do número de partículas, n°/m3;
𝑁𝑒 = número de espiras;
𝑁𝑖 = fluxo de transferência de massa do componente i, kg/h.m²;
𝑝𝑖 = pressão parcial do componente i na corrente gasosa, psia;
𝑃 = pressão de equilíbrio referente a concentração do componente i na fase
liquida, psia;
𝑃𝑒 = pressão de entrada do fluido succionado MPa;
𝑃0 = pressão de entrada do fluido motriz, MPa;
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𝑃𝑝1 = pressão da saída do bico ejetor (fluido motriz), MPa;
𝑃𝑠2 = pressão do fluido succionado na seção 2-2, MPa;
𝑄 = vazão volumétrica da solução, m³/h;
𝑄𝐻 = vazão da suspensão de hexamina que sai do cristalizador, m³/s;
𝑟 = taxa de reação da substância, g-moles/(s)/L-1;
𝑟𝑐 = raio crítico dos núcleos, cm;
𝑟𝐻 = taxa de reação da hexamina, g-moles/(s)/L-1;
𝑅 = constante dos gases ideais, KJ/Kg.K;
𝑅𝑑𝑖 = fator de incrustação no tubo interno, h.ft².°F/BTU;
𝑅𝑑𝑜 = fator de incrustação na parede externa do tubo interno, h.ft².°F/BTU;
𝑆 = supersaturação para a nucleação secundaria;
𝑆𝑡 = seção transversal da torre de recheio, ft²;
𝑡 = tempo, s;
t c = temperatura calórica do fluido frio, ºF;
𝑡𝑓 = temperatura de película, ºF;
𝑡𝑔 = tempo necessário para o núcleo crítico crescer a um tamanho detectável,
s;
𝑡𝑖𝑛𝑑 = tempo de indução para a nucleação, s;
𝑡𝑡𝑟 = tempo de nucleação necessária para atingir o estado estacionário, s;
𝑡𝑛 = tempo de nucleação, s;
t w = temperatura da parede externa do tubo (ºF);
𝑡1 = temperatura entrada serpentina, °F;
𝑡2 = temperatura saída serpentina, °F;
𝑇 = Temperatura de nucleação dos cristais, °C;
Tc = temperatura calórica do fluido quente, ºF;
𝑇𝑒 = temperatura de entrada do fluido succionado, K;
𝑇𝐻 = temperatura de reação da hexamina, °K;
𝑇𝑝2 = Temperatura do fluido motriz na seção 2-2, K;
𝑇𝑟 = temperatura de reação da substância, °K;
𝑇𝑠2 = Temperatura do fluido succionado na seção 2-2, K;
𝑇0 = temperatura de entrada do fluido motriz, K;
𝑇1 = temperatura máxima da solução, °F;
𝑇2 = temperatura desejada da solução, °F;
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𝑈𝑐 = coeficiente global limpo de troca térmica, BTU/(h.ft².°F);
𝑈𝐷 = coeficiente global sujo de troca térmica, BTU/(h.ft².°F);
𝜈 = volume molecular, cm³/g;
𝑣𝑔 = velocidade superficial do gás na torre de recheio, ft/s;
𝑣𝑝 = velocidade do fluido motriz na garganta do bico ejetor, m/s;
𝑉 = volume do cristalizador, m³;
𝑉 ′ = vazão molar da corrente de gás, moles/h;
𝑤 = é a concentração em massa de hexamina na solução límpida, kghex/kgsol;
𝑊𝑖 = vazão mássica de transferência do componente i, kg/h;
𝑥 = fração molar do soluto;
𝑥𝑖 = concentração de equilíbrio do componente i na corrente liquida;
𝑥1 = fração molar do componente i na corrente líquida rica;
𝑥2 = fração molar do componente i na corrente líquida pobre;
𝑋 = fração de vazios no volume do recheio ou porosidade do recheio;
𝑦 ∗ = concentração de equilíbrio do componente i na corrente gasosa;
𝑦1 = fração molar do componente i na corrente gasosa rica;
𝑦2 = fração molar do componente i na corrente gasosa pobre;
𝑍 = altura do recheio da torre, ft;
𝑍𝑟 = fator de frequência da reação da substância;
Δ𝐺𝑐𝑟 = energia livre crítica para a nucleação dos cristais, ergs;
∆𝑡 = média logarítmica da diferença de temperatura corrigida, ºF;
Variáveis em Itálico
i, j = contador
Sobrescritos
𝛼, 𝛽, … , 𝜂 = número de ordem da reação;
Subscritos
𝑖 = expoente empírico;
𝑗 = expoente empírico;
𝑐 = cristal;
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Variáveis gregas:
𝛾 = coeficiente isentrópico;
𝜂𝑝 = coeficiente relativo à eficiência isentrópica do fluxo compressível no bico
ejetor;
𝜂𝑠 = coeficiente relativo à eficiência isentrópica do fluxo succionado;
𝜆 = fator de forma de volume do cristal;
𝜇 = viscosidade do líquido, cP;
µ𝑤 = Viscosidade do fluido na temperatura da parede do tubo, cP;
𝜊 = tensão superficial, dynes/cm;
𝜌𝑐 = densidade do cristal, kg/m³;
𝜌𝐿 = densidade da corrente líquida de entrada na torre de recheio, lb/ft³;
𝜌𝑠 = é a densidade da solução de hexamina, kg/m³;
𝜌𝑉 = densidade da corrente gasosa de entrada na torre de recheio, lb/ft³;
𝜏 = tempo de retenção do produto no cristalizador, s;
𝜙𝑝 = coeficiente arbitrário deve ser incluído para compensar a perda do fluxo
primário;
𝜛 = taxa de arraste;
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“Nenhuma grande descoberta jamais foi feita sem um palpite
ousado. ” (Isaac Newton, 1850)

1.1 INTRODUÇÃO
A

hexametilenotetramina,

conhecida

como

metenamina,

hexamina,

hexametilenamina, formina e urotropina, é um composto de sabor adocicado, inodoro,
branco, cristalino, altamente higroscópico. Ela é pouco volátil, sendo solúvel em água,
clorofórmio, metanol e álcool etílico e pouco solúvel em tetracloreto de carbono,
benzeno e éter.
Apesar das várias possibilidades de aplicação da hexamina, o mercado e a sua
produção vêm declinando ao longo dos anos. A fábrica SNPE francesa encerrou suas
atividades em 1990; a produção em Leuna, na Alemanha foi finalizada em 1993; a
produção da italiana Agrolinz (atual Borealis) parou a sua produção em 1996; o
produtor inglês, Borden, em 2001, encerrou sua produção e a produção da Chemko,
na República Eslovaca, foi finalizada em 2006.
Os atuais produtores internacionais de hexamina são apresentados na Tabela
1-1:
Tabela 1-1: Produtores internacionais e suas capacidades instaladas
Produtores
Jinan Xiangrui Chemical Company
Hebei Yuhang Chem. Ind. Company
UCC Shchekinoazot
Metafrax JSC
INEOS Paraform
Chemanol
Kanoria Chem. & Industries Limited
Caldic Chimie

Localidade
Shandong,China
Shijiazhuang, China
Tula, Rússia
Gubaha, Rússia
Newton Aycliffe, UK
Jubail City, Arábia Saudita
Vishakhapatnam, Índia
Rotterdam, Holanda
Fonte: Autor, 2016

Capacidade
Instalada (t/a)
20 000
20 000
17 000
17 000
15 000
11 100
4 000
N. I.

Os atuais produtores nacionais de hexamina são a Companhia Petroquímica do
Nordeste (doravante Copenor) e a Royalplás Indústria e Comercio de Produtos
Químicos Ltda. (doravante Royalplás), com capacidade instalada de 6 000 t/a e 2 000
t/a, respectivamente (ABIQUIM, 2012).
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A utilização da hexamina no mercado brasileiro tem se tornado muito restrita à
produção de resinas, de explosivos, de defensivos agrícolas e outras utilizações mais
específicas como medicamentos, de acordo com a Tabela 1-2.
Tabela 1-2: Destino aproximado das vendas internas
Aplicações
Resinas sintéticas
Explosivos
Defensivos agrícolas
Outras
Total

%
61,3
17,9
7,5
13,3
100
Fonte: ABIQUIM, 2011

A demanda de hexamina para atender o mercado interno e as pequenas
exportações, ocupam somente 47,5% da capacidade instalada nacional, conforme
apresentado na Tabela 1-3.
Tabela 1-3: Produção e Vendas Declaradas
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
Média

Vendas
Internas
Externas
4.707,4
3.844,2
614,5
3.187,7
2.769,2
455,0
3.159,8
2.601,4
263,5
3.633,9
3.245,3
117,0
4.301,9
2.957,4
298,9
3.798,1
3.083,5
349,8
Fonte: ABIQUIM, 2012

Produção

No Brasil, o processo produtivo da hexamina é a reação entre a solução de
formaldeído a 37% e a amônia gasosa. Essas duas matérias-primas são produtos
derivados diretamente da cadeia produtiva do gás natural, logo, a demanda de
hexamina produzida depende diretamente do preço do gás natural vendido no Brasil,
conforme apresentado na Figura 1-1.
Conforme apresentado na Figura 1-2, desde o ano de 2008, o preço do gás
natural no Brasil é o mais elevado das Américas atingindo o patamar de $
4,89/MMBTU, o que provoca a substituição dos produtos derivados da cadeia do gás
natural, inclusive da hexamina, por outros produtos ou pela importação com preços
mais acessíveis. Esta tendência tem se mantido até os dias atuais.

23 de 165

Figura 1-1: Cadeia produtiva do gás natural

Fonte: Adaptado da Copenor (2007)

Aliado ao elevado custo da matéria-prima e a baixa demanda nacional, o
processo produtivo de hexamina em fase líquido-gás tem custos energéticos elevados
devido à necessidade de utilização de energia térmica (vapor d’água) para a remoção
de água nas etapas de concentração e cristalização.
Figura 1-2: Comparativo de preços do gás natural no mundo

Fonte: Energy Insights (2008)

A cada dia, o produto nacional torna-se menos competitivo em relação ao
produto importado, principalmente quando comparado aos custos relacionados às
tecnologias mais eficientes, como será discutido neste trabalho. Por isso, a busca por
uma nova rota produtiva ou novas tecnologias tem sido importante para manter a
produção nacional viável.
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O estado da arte para o processo de produção de hexamina foi desenvolvido
por Meissner, Schwiedessen e Othmer, em 1954, a partir da reação do formaldeído e
da amônia no estado gasoso. O processo consiste em reagir formaldeído, oriundo do
reator de formol, e amônia pura ambos em fase gasosa. Este processo apresenta
reduzido consumo energético, pois aproveita o calor proveniente da corrente gasosa
de formol e o calor gerado pela reação de produção de hexamina. Contudo, os
sistemas estudados agregam vários outros equipamentos para evitar a fuga de gases
de amônia e formaldeído para o meio ambiente, evitando assim problemas ambientais
e possíveis riscos à saúde e segurança dos operadores destas unidades.
Desta forma, o desenvolvimento de um equipamento que consiga concentrar
a capacidade de produzir a hexamina e evitar os impactos ao meio ambiente e os
riscos à saúde ocupacional é uma solução que traz uma possível melhora na
competitividade para o produto brasileiro.

1.1.1 Escopo e Hipóteses
O escopo desta pesquisa é delimitado pela definição do cristalizador do tipo
MSMPR (Mixed Suspension Mixed Product Removal) e pela montagem de seu
protótipo na unidade de Hexamina da COPENOR. Desta forma, busca-se um sistema
piloto capaz de testar as condições de processo e o controle das variáveis na
produção de hexamina. Apesar da unidade piloto ser composta de outros
equipamentos, este trabalho restringiu-se ao projeto e funcionamento do cristalizador.
A grande questão para o desenvolvimento deste equipamento é quantas
operações unitárias serão incorporadas a ele para que se tenha um resultado
satisfatório nos quesitos econômicos, ambientais e operacionais.

1.1.2 Justificativas
Devido ao aumento de preços das matérias-primas, provenientes da cadeia
do gás natural, a redução dos índices técnicos tem sido preponderante para a
continuidade operacional da unidade, bem como a redução do consumo de energia e
da geração de efluentes. Desta forma, o projeto justifica-se do ponto de vista social,
pela manutenção dos empregos a ele associados.
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Já do ponto de vista industrial, a proposta é justificada como uma
oportunidade

para

viabilizar

economicamente

a

unidade

produtiva

de

hexametilenotetramina, garantindo desta forma a sua continuidade operacional frente
à concorrência internacional.
Do ponto de vista ambiental, a minimização ou eliminação das emissões
atmosféricas, referentes às matérias-primas que são nocivas às pessoas,
fundamentam esse projeto.
E do ponto de vista acadêmico, justifica-se através do estudo da reação,
cristalização e absorção simultânea num mesmo equipamento que é uma rota pouco
explorada no Brasil e com muito potencial para geração de patentes.

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO
Este trabalho visa desenvolver um cristalizador de remoção de produto misto
em

suspensão

mista

(MSMPR

Crystallizer)

adequado

à

produção

de

hexametilenotetramina (hexamina), no âmbito econômico, ambiental e operacional.
Para a materialização deste objetivo macro, os seguintes objetivos específicos
necessitam ser atingidos:
1. Desenvolver e montar um protótipo do cristalizador reativo MSMPR e os
acessórios necessários para a realização futura de testes produtivos de
hexamina.
2. Condensar em um único equipamento, as operações unitárias que
maximizem os resultados operacionais, econômicos e ambientais.
3. Propor o layout básico industrial, viabilizando a operação da unidade tanto
no processo líquido-gás, onde a reação se processa no contato da amônia
gasosa com a solução de formaldeído a 37%, quanto no processo gás-gás,
onde a amônia gasosa entra em contato com o formaldeído gasoso, tendo
como balizador a viabilidade econômica da unidade e o aproveitamento de
equipamentos existentes na COPENOR;
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo este capítulo
introdutório, do qual trata do cenário em que este estudo está sendo ancorado, além
da apresentação das motivações e dos objetivos.
A partir da revisão bibliográfica, no Capítulo 2 será descrita a evolução da
produção de hexamina até chegar ao estado da arte e, para isso, serão feitos as
análises e os recortes necessários das patentes, dos artigos e da bibliografia
disponível para o desenvolvimento do cristalizador-reativo (MSMPR) que é o foco
deste trabalho.
O Capítulo 3 trata do projeto do cristalizador-reativo em si, onde discorre-se
sobre a metodologia e os cálculos utilizados para o desenvolvimento deste projeto,
além de discutir e apresentar o protótipo construído e sua montagem para testes
industriais e todos os resultados conseguidos.
No Capítulo 4, conclui-se com as respostas conseguidas às perguntas
geradas nos Capítulos 1 e 2 deste estudo, e encerra-se com as possibilidades futuras
de continuidade deste trabalho e na produção de outros produtos, tornando a unidade
piloto construída uma unidade multipropósito.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
“Quem busca o conhecimento e o acha, obterá dois prêmios:
um por procurá-lo, e outro por achá-lo. Se não o encontrar, ainda
restará o primeiro prêmio. ” (Maomé, 278)

2.1 HEXAMINA
A hexamina é utilizada como agente de cura em resinas fenólicas, pois não
possuindo oxigênio em sua molécula, não libera água quando usada como agente de
metilação (COPENOR, 2011). Este fato é de fundamental importância no
endurecimento final de resinas fenólicas, pois a liberação de água acarretaria a
formação de bolhas na resina (WALKER, 1975).
Na produção da resina PVA para tintas, a hexamina é usada como agente
fungicida, normalmente associado a um bactericida complementar. A hexamina é
também utilizada na fabricação de medicamentos e cosméticos.
Na indústria de produtos derivados da borracha, a hexamina é utilizada como
acelerador de borracha, ligante entre a borracha e a lona de tecido, e como matériaprima para a produção do dinitrosopentametilenotetramina (DNPT), esponjante
utilizado em borrachas (COPENOR, 2011).
A hexamina também é uma das matérias-primas usadas na produção de
explosivos como a ciclonita (RDX) e o octogênio (HMX).
Segundo Walker (1975), a hexamina foi preparada pela primeira vez,
provavelmente em 1859 por Butlerov pela reação de gases de amônia e
paraformaldeído, já a preparação de hexamina pela reação do formol com a amônia
em solução foi apresentada por Hofmann em 1869.
A reação para produção da hexamina ocorre rápida e quantitativamente à
temperatura ambiente pela combinação da solução de formaldeído e amônia gasosa,
conforme é demonstrado na reação química abaixo (WALKER, 1975):

6CH 2O( aq)  4 NH3( g )  CH 2 6 N 4( aq)  6H 2O(l )
(formaldeído)

(amônia)

(hexamina)

(água)

H  368,4kJ / mol
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2.1.1 Mecanismos de reação
Estudos do mecanismo de reação realizados por Duden e Scharff em 1895,
juntamente com os mais recentes estudos de Richmond, Myers e Wright (1948)
indicam a formação de trimetilenotriamina como um intermediário. Entretanto, os
vários passos da reação não foram completamente demonstrados e os mecanismos
alternativos, bem como as reações competitivas, são possíveis sob várias
circunstâncias de pH, temperatura, relação entre os reagentes e concentração. Sob
condições alcalinas, parece provável que o mecanismo a seguir seja predominante
(WALKER, 1975).
No primeiro passo, três moléculas de formol reagem com três moléculas de
amônia formando três moléculas de metilenoimina e água,

3NH 3  3HCHO  3CH 2 N  H 2 O
Depois as três moléculas de metilenoimina se agrupam e convertem-se em
trimetilenotriamina,

3CH 2 N  CH 2 NH 3
Em seguida, a trimetilenotriamina reage com 3 moléculas de formol formando
a trimetiloltrimetilenotriamina,

(CH 2 NH ) 3  3HCHO  (CH 2 NCH 2 OH ) 3
A equação final, onde a trimetiloltrimetilenotriamina reage com uma molécula
de amônia formando a hexamina e três moléculas de água,

(CH 2 NCH2OH )3  NH3  CH 2 6 N 4  3H 2O
De acordo com Walker (1975), dentro dos estudos realizados por Duden e
Scharff em 1895, eles propuseram a estrutura química da molécula de hexamina que
é aceita nos dias atuais, conforme apresentado na Figura 2-1:
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Figura 2-1: Estrutura química da hexamina

Fonte: Walker (1975)

Outros mecanismos também foram propostos por Henry (1992) com a
chamada solução de Henry, mas que não serão discorridos neste trabalho. Uma vez
apresentado o mecanismo de reação, há a necessidade de se definir quais são as
possibilidades de meios para a produção de hexamina, é necessário se avaliar as
rotas de produções possíveis e disponíveis na literatura.

2.2 ROTAS DE PRODUÇÃO
A rota comumente utilizada para a produção de hexamina é a reação de
formaldeído, na forma líquida, com o gás de amônia num reator, com temperatura
controlada entre 55°C e 65°C, dando uma solução de hexamina a aproximadamente
22%, em peso. Essa solução é então encaminhada para um evaporador a vácuo, com
temperatura próxima aos 80°C, onde a solução atinge a concentração de saturação a
42%, em peso. Em seguida, a solução concentrada é enviada para o cristalizador a
vácuo, com temperatura próxima aos 70°C, onde a hexamina é cristalizada a um
percentual de 25%, em peso, de cristais na solução e, desta forma, enviada para a
centrífuga onde os cristais são separados e encaminhados para o sistema de
secagem e depois para ensacamento e armazenagem.
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Outras rotas de produção também foram sugeridas ao longo do tempo, em
sua patente Carter (1924) propôs a produção de hexamina a partir da reação entre o
cloreto de metila e a amônia, a baixas temperaturas (entre 20°C e 25°C), tendo como
resultado a hexamina e o cloreto de amônia, contudo nessas condições o rendimento
da reação é de 15%, em peso.

6CH 2Cl2  16 NH 3  CH 2 6 N 4  12 NH 4Cl
(cloreto de metila)

(amônia)

(hexamina)

(cloreto de amônia)

Para melhorar esse resultado, ele ainda sugere a elevação do excesso de
amônia até 300% a temperatura de 60°C e 26,7 kgf/cm², numa autoclave, reduzindo
o tempo de reação e aumentando seu rendimento.
Neste mesmo ano, Carter e Coxe (1924) patentearam a elevação da
temperatura de reação para a faixa de 100°C a 125°C, para melhorar o rendimento e
o tempo de reação e menor necessidade do excesso de amônia para o mesmo
processo. Para a separação da hexamina do cloreto de amônia é necessário à
utilização de um solvente (clorofórmio, tetracloreto de carbono, etc.) onde a hexamina
é solubilizada e depois extraída.
Devido ao elevado custo dos solventes, Carter (1925), apresenta, em outra
patente, um fluxograma de blocos com a utilização da amônia, líquida ou gasosa, na
solução aquosa de hexamina como forma de elevar a taxa de purificação da mesma
e a redução do custo de produção. Nesta patente, o uso do excesso de amônia é
empregado como agente de deslocamento da solubilidade da hexamina. Em 1927, na
patente seguinte, Cárter detalha o funcionamento do processo por ele desenvolvido,
dando os detalhes das operações unitárias a serem utilizadas em seu processo.
Landt e Adams Jr. (1930) patentearam a produção de hexamina a partir do
gás de amônia e do formol dissolvido num solvente orgânico, com a finalidade de
aplicar a solução resultante na produção de resinas específicas para verniz sintético,
desta forma, não sendo necessárias as etapas de separação da hexamina.
Schideler e Davis (1948) desenvolveram, em sua patente, um processo de
produção de hexamina que pode ser aplicado em unidades de larga escala com um
mínimo de controle manual, sendo o processo baseado na reação do formaldeído
líquido, com concentração variando entre 37% e 40%, com amônia gasosa ou solução
de hidróxido de amônia, em excesso de 2%, a uma temperatura entre 50°C e 70°C
sob vácuo.
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Fischer e Köhler (1948) patentearam a produção da solução de hexamina
através de uma torre empacotada onde a solução de formaldeído e a amônia gasosa
são introduzidas com vazões e temperaturas controladas, mantendo a reação a 70°C.
Eickmeyer (1951) apresentou, em sua patente, o processo para a produção
de hexamina a partir da reação entre o formaldeído destilado e a amônia num meio
reacional formado por um solvente orgânico hidrofóbico.
MacLean e Stautzenberger (1953) patentearam um processo de produção
continua de hexamina, sendo o processo baseado na reação do formaldeído liquido
com amônia gasosa a uma temperatura menor do que 70°C por 5 a 30 minutos com
controle de pH entre 7,0 e 8,0. Desta forma produzindo o hexamina em solução que
após a etapa de evaporação e cristalização é separado e o licor mãe recirculado para
o reator.
Meissner (1952) apresentou, em sua patente, o processo para a produção de
hexamina a partir da reação entre o formaldeído e a amônia num meio reacional
neutro, no qual o calor de evaporação do solvente seja fornecido através do calor de
reação (calor definido com o calor de dissolução dos reagentes e o calor de reação
propriamente dito), dentro de uma torre de gotejamento (“trickling tower”). No ano
seguinte, Meissner (1953) patenteou o processo de produção de hexamina já
considerando a utilização do formol gasoso produzido a partir da oxidação do metano
ou do metanol, com a temperatura de reação e pressão controlada (50°C a 80°C) para
a evaporação do solvente ou com a passagem de ar ou gases inertes pelo meio
reacional.
Meissner e Schwiedessen (1956) descrevem, na patente, a produção de
hexamina sólida ou sua solução concentrada a partir da reação do formaldeído gasoso
e da amônia gasosa, sem adição de calor externo para a concentração e cristalização
da hexamina. No mesmo ano e em outra patente, Meissner e Schwiedessen (1956)
descrevem a produção de hexamina sob condições de temperatura e pressão (60°C
e 150 mm Hg abs.).
Ludwig, Hale e Legrand (1958) patentearam a reação do formaldeído gasoso
com a amônia gasosa sem uma zona reacional da torre preenchida por aspersão de
água e mantendo a temperatura reacional abaixo de 135°C, evitando a dessublimação
da hexamina, com aspersão do mínimo de água necessária para este fim.
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Em sua patente, Millikan (1962) usou paraformaldeído e amônia gasosa para
produção da hexamina em meio a um hidrocarboneto leve (hidrocarbonetos
aromáticos ou alifáticos saturados) e em alguns casos com um catalisador do tipo
ácido dialquilditiofosfórico.
Lefebvre et al. (1966) patentearam um processo e equipamento de produção
de hexamina a partir de formaldeído gasoso e amônia gasosa ou líquida, utilizando a
adição de água para controle da temperatura reacional e redução da emissão de
reagentes pela chaminé da coluna de reação.
Weiss e Klein (1970), em sua patente, descrevem um processo de produção
de hexamina na qual a solução de hexamina é enviada para um spray-drier para
atomização e secagem, sendo a hexamina cristalizada neste equipamento a uma
temperatura entre 85°C e 130°C e posteriormente compactada e granulada.
Hermann et al. (1992) patentearam o processo de produção de hexamina a
partir da reação do gás de formaldeído (proveniente da reação catalítica de
desidrogenação oxidativa ou da oxidação do metanol) com o gás de amônia sob
condições do ponto de orvalho (temperatura entre 120°C e 150°C, a pressão de 1 bar
a 1,2 bar) dos condensáveis presentes nas correntes gasosas para que não haja a
geração de efluentes. Os gases não condensáveis presentes na corrente de formol
são direcionados para um incinerador catalítico.
Cao (2000) patenteou um processo de produção de hexamina a partir de
soluções residuais de formol e amônia, considerando a uma razão da solução residual
de formol/amônia de 1:0,38 – 0,8 e pH entre 8,0 e 9,5. Na etapa de cristalização, as
condições de processo foram controladas com vácuo de 150 mm Hg e temperatura
na faixa de 60°C e 70°C.
Yezi et al. (2010) patentearam o processo de produção de hexamina a partir
da amonização do formol gasoso em meio aquoso com temperatura controlada abaixo
de 80°C, complementarmente eles apresentam os sistemas de recuperação de
hexamina e de amônia para redução do impacto ambiental.
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Diante das patentes depositadas ao longo do tempo, nota-se que o estado da
arte para a produção de hexamina baseia-se na reação do formaldeído e da amônia
na fase gasosa e na integração da unidade produtiva de formaldeído e hexamina, o
que diferencia as patentes são os meios reacionais e as condições de processamento
na produção de hexamina. De maneira resumida a Tabela 2-1 apresenta um
levantamento das informações sobre os processos produtivos da hexamina e as
principais rotas descritas.
Analisando os dados apresentados, deduz-se que o estado da arte para a
produção de hexamina foi desenvolvida por Meissner (1953), pois depois dele todas
as patentes apresentadas utiliza o mesmo modo reacional (gás-gás), diferenciandose apenas nas condições operacionais. Sendo esse o melhor método para produção
de hexamina, até os dias atuais, pois garantem que os estágios de reação e de
cristalização ocorrem simultaneamente dentro do cristalizador. O estágio da
cristalização controla este processo devido à elevada taxa da dissolução da amônia e
do formaldeído na solução aquosa e à elevada taxa de reação de produção da
hexamina.
A equação abaixo descreve a reação de produção da hexamina e o calor de
gerado segundo o processo Meissner (1953):

6CH 2O( g )  4 NH3( g )  CH 2 6 N 4( aq)  6H 2O(l )
(formaldeído)

(amônia)

(hexamina)

H  745,2kJ / mol

(água)

Logo, a cinética de reação e a etapa de cristalização são importantes para
entender melhor a produção de hexamina.
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(1930)

-

Líquido
em reator

50-70

vácuo

-

Amônia

70

-

-

-

-

-

-

Solvente
hidrofóbico

60

vácuo

7

-

< 70

-

7-8

-

50-80

-

7

Ar ou gás
inerte

60

0,2039

7

-

153

-

-

Aspersão
de água

Líquido e
catalítico

50-90

-

-

Hidrocarbon
etos leves

Formol (l) e
amônia (g)

Eickmeyer

(1951)

Formol (l) e
amônia (g)

Meissner

(1952)

Formol (l) e
amônia (g)

MacLean e
Stautzenberge
r

(1953)

Formol (l) e
amônia (g)

Líquido
em reator

Meissner

(1953)

Formol (g) e
amônia (g)
Formol (g) e
amônia (g)
Formol (g) e
amônia (g)
Paraformol
(s) e amônia

Liquido
em reator
Liquido
em reator
Gasoso
em torre

(1962)

(g)

Amônia
Solvente
Amônia

-

(1948)

Millikan

-

-

Fischer e
Köhler

(1958)

100-125

26,7
-

-

(1948)

(1956)

20-25
60

Líquido
em reator

Schideler e
Davis

Meissner e
Schwiedessen
Ludwig, Hale e
Legrand

Temperatura
(°C)

Meio
reacional

Matériasprimas
Formol (l) e
amônia (g)
Formol (l) e
amônia (g)
ou hidróxido
de amônia

Líquido
em reator

Aditivo

(1925)

Cloreto de
metila (l) e
amônia (l)

pH

Carter e Cox
Carter
Adams Jr. e
Landt

(1924)

Pressão
(kgf/cm² a)

Carter

Ano

Autor

Tabela 2-1: Resultado do resumo das patentes sobre a produção de hexamina

Liquido
em torre
de recheio
Gasoso
em torre
de recheio
Liquido
em torre
de
gotejamen
to

Lefebvre et al.

(1966)

Formol (g) e
amônia (g)

Liquido
em reator

62-66

1,033

-

-

Weiss e Klein

(1970)

Formol (s) e
amônia (g)

Liquido
em reator

50-90

-

7,5-8

Solução
para o
Spray dryer

Hermann et al.

(1992)

1,02 a
1,22

-

-

Cao

(2000)

0,2039

8-9,5

Yezi et all

(2010)

vácuo

>7

Formol (g) e
amônia (g)
Formol (s) e
amônia (s)
Formol (g) e
amônia (g)

Liquido
120-150
em reator
Liquido
60-70
em reator
Liquido
< 80
em reator
Fonte: Autor (2016)

-
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2.3

CINÉTICA DE REAÇÃO
Desta maneira, a velocidade cinética de formação de uma substância, 𝑟, é

função da temperatura em que ela ocorre e das composições de seus reagentes ou
produtos. Na maioria das reações, a velocidade cinética é definida como o produto de
uma velocidade específica de reação, 𝑘, e uma função das concentrações (atividades)
das várias espécies envolvidas na reação. Desse modo,
𝛽

𝜂

𝑟 = 𝑘𝑟 (𝑇𝑟 ). 𝐶𝐴𝛼 . 𝐶𝐵 … 𝐶𝑁

(1)

A constante 𝑘𝑟 é função apenas da temperatura. A expressão de Arrhenius
propõe a dependência de 𝑘 com a temperatura da seguinte forma:
𝑘𝑟 (𝑇𝑟 ) = 𝑍𝑟 . 𝑒

(

−𝐸
)
𝑅𝑇𝑟

(2)

Onde:
𝑟 = taxa de reação da substância;
𝑘𝑟 = velocidade especifica de reação da substância;
𝐶𝐴..𝑁 = concentração dos reagentes da reação da substância;
𝐸 = energia de ativação da reação da substância;
𝑅 = constante dos gases;
𝑇𝑟 = temperatura de reação da substância;
𝑍𝑟 = fator de frequência da reação da substância;
𝛼, 𝛽, … , 𝜂 = número de ordem da reação.
Assim sendo, a cinética de reação da hexamina, num reator contínuo de
tanque agitado (CSTR), foi apresentada por Wood e Stevens (1964) com aceitável
precisão, quando comparada aos estudos de Meissner et al. (1954) e Kermode (1962):
𝑟𝐻 = 𝑘𝐻 . 𝐶𝐴0,83 𝐶𝐹1,69
8

𝑘𝐻 = 6,24𝑥10 . 𝑒

−14 200
)
𝑅𝑇𝐻

(

(3)
(4)

Sendo o calor de reação de formação da hexamina determinado com valor de
– 49 500 cal/g-mol de hexamina.
Onde:
𝑟𝐻 = taxa da reação de formação da hexamina;
𝑘𝐻 = velocidade específica de reação da hexamina;
𝑅 = constante dos gases;
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𝑇𝐻 = temperatura de reação da hexamina;
𝐶𝐴 = concentração de amônia na reação da hexamina;
𝐶𝐹 = concentração de formol na reação da hexamina.
Os estudos realizados por Wood e Stevens (1964) são relevantes e comparam
os vários trabalhos realizados por Delépine (1898), Baur e Rüetschi (1941), Boyd e
Winkler (1947), Meissner et al (1954), Bosé (1957), Kermode (1962), Smith (1956) e
Sherwood (1958). Eles determinaram o calor de reação de formação da hexamina em
solução aquosa por diferentes métodos e com resultados variando de – 22 200 cal/gmol até – 77 900 cal/g-mol de hexamina.

2.4

CINÉTICA DE CRISTALIZAÇÃO
Apesar da importância da cristalização na produção da hexamina, a

cristalização a partir de soluções de hexamina, só começou a ser estudada a partir de
1966 com Denbigh e White e foi aprofundado com os trabalhos de Bomio, Bourne e
Davey (1975) que estudaram as taxas de crescimento e dissolução dos cristais de
hexamina sob condições bem definidas.
A cristalização é uma operação unitária de purificação e separação térmica
empregada na produção e purificação de produtos químicos, farmacêuticos e
alimentícios. Esse processo de purificação produz um produto sólido a partir de uma
massa fundida, de uma solução ou de gases.
Segundo Ulrich e Jones (2006), a cristalização é um processo altamente
seletivo e opera a temperaturas mais baixas, quando comparado a uma separação
por destilação para o mesmo material. Existem múltiplas razões para a crescente
importância da cristalização como um processo de separação ou purificação industrial.
Três fenômenos importantes na cristalização são descritos a seguir e fundamentam a
cinética de cristalização estudada.
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2.4.1 Nucleação
Dada uma força motriz, que pode ser a supersaturação para as soluções ou
o sub-resfriamento no caso da massa fundida, uma transformação de fase de líquido
a sólido começa a partir da formação inicial de aglomerados, coleções ordenadas de
espécies em cristalização. Estes aglomerados, ou núcleos, são precursores dos
cristais, eventualmente formados. Para crescer em um cristal macroscopicamente
detectável, esses núcleos têm de chegar a certo tamanho crítico (ULRICH e JONES,
2006). Logo, a nucleação é o processo de nascimento dos cristais através de vários
mecanismos. Os mesmos são apresentados na Figura 2-2:
Quando a supersaturação é elevada e supera a zona metaestável, a
nucleação ocorre espontaneamente. Isto é chamado de limite metaestável e é definido
termodinamicamente por:
𝜕2 𝐺
𝜕𝑥 2

=0

(5)

Onde:
𝐺 = taxa de crescimento linear;
𝑥 = fração molar do soluto;
2.4.1.1 Nucleação Homogênea
A teoria clássica de nucleação assume que os clusters (aglomerados) são
formados na solução pelo mecanismo de adição, que continua até atingir o tamanho
critico, conforme apresentado abaixo (VOLMER, 1939;NIELSEN, 1964 apud
MYERSON eGINDE, 2001).
𝑎 + 𝑎 = 𝑎2
𝑎2 + 𝑎 = 𝑎3
… … … ….
𝑎𝑐−𝑛 + 𝑎𝑛 = 𝑎𝑐
Ainda segundo Myerson e Ginde (2001) a taxa de nucleação para esse
mecanismo é dada pela expressão de Arrhenius:

𝐵0 = 𝐴𝑁 . exp (−
Onde

Δ𝐺𝑐𝑟
𝑘.𝑇

)

(6)
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𝐵0 = taxa de nucleação primaria dos cristais;
𝐴𝑁 = fator pre-exponencial da nucleação, tem valor teórico de 10 30
núcleos/cm³.s;
Δ𝐺𝑐𝑟 = energia livre crítica para a taxa de nucleação dos cristais;
𝑘 = constante de Boltzman;
𝑇 = Temperatura de nucleação dos cristais.
Figura 2-2: Mecanismos de Nucleação

Homogênea

Primária

Heterogênea

Nucleação

Reprodução Inicial
Reprodução Policristalina
Macroabrasão
Secundária
Dendritica
Cisalhamento do fluido
Contato
Fonte: Autor (2016)

A partir da manipulação matemática, das considerações termodinâmicas de
Gibbs (1928), Volmer (1939) e outros, que os núcleos formados são esféricos e que o
crescimento dos clusters são regidos pela equação de Gibbs-Thompson, encontramos
a equação que define a energia livre crítica para a nucleação dos cristais, Δ𝐺𝑐𝑟 :

Δ𝐺𝑐𝑟 =

16𝜋𝜊³𝜈²
3(𝑘𝑇𝑙𝑛𝑆)²

Onde:
𝜊 = tensão superficial;
𝜈 = volume molecular;
𝑆 = grau de supersaturação para a nucleação secundaria.

(7)
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Desta forma, substituindo a equação (7) na equação (6) temos:
16πο³ν²

𝐵0 = 𝐴𝑁 . exp [− 3k³T³ν(lnS)²]

(8)

A nucleação homogênea é dificilmente observada devido à presença de
impurezas dissolvidas e características construtivas dos

equipamentos de

cristalização como as paredes dos cristalizadores, agitadores e defletores.

2.4.1.2 Nucleação Heterogênea
A nucleação heterogênea é assim denominada, devido a presença de
substancia e/ou partículas estranhas na solução supersaturada, essas partículas
geralmente reduzem a energia requerida para a nucleação.
Desta forma, a nucleação heterogênea ocorre numa supersaturação menor do
que a nucleação homogênea – a barreira da energia livre é menor no caso dos
sistemas heterogêneos. Volmer, em 1939, descobriu que a diminuição da energia livre
depende do ângulo de contato (ou molhamento) da fase sólida (MYERSON eGINDE,
2001). Daí, Sohnel e Garside, em 1992, definiram que a nucleação heterogênea pode
ser descrita por meio da similaridade da equação (14) (JONES, 2002).

𝐵0ℎ𝑒𝑡 = 𝐴ℎ𝑒𝑡 . exp [−

16πο³ν²∅
3k³T³ν(lnS)²

]

(16)

Logo,
Δ𝐺ℎ𝑒𝑡 = ∅∆𝐺ℎ𝑜𝑚

(17)

Sendo:
∅=

1
4

(2 + cos 𝜃)(1 − cos 𝜃)2

(18)

Onde:
𝐵0ℎ𝑒𝑡 = taxa de nucleação heterogênea primaria dos cristais;
𝐴ℎ𝑒𝑡 = fator pre-exponencial da nucleação heterogênea;
Δ𝐺ℎ𝑒𝑡 = energia livre critica para a nucleação heterogênea dos cristais;
Δ𝐺ℎ𝑜𝑚 = energia livre critica para a nucleação homogênea dos cristais;
∅ = fator de redução da energia livre para a nucleação heterogênea;
𝜃 = ângulo de contato ou molhamento.
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2.4.1.3 Nucleação secundária
Segundo Myerson e Ginde (2001), a nucleação secundária é gerada a partir da
presença de cristais do soluto na solução supersaturada. Esses cristais catalisam o
fenômeno da nucleação e uma menor supersaturação é necessária para a geração
de novos cristais. As teorias propostas para explicar a nucleação secundária
enquadram-se em duas categorias. A primeira traça a origem dos núcleos secundários
para o cristal mãe – que incluem:
(1) Criação inicial ou por poeira;
(2) Criação de agulhas;
(3) Criação por colisão.
A segunda se fundamenta na teoria que os núcleos secundários também
podem ser originados a partir do soluto na fase líquida:
(1) Nucleação por gradiente de concentração da impureza;
(2) Nucleação devido ao cisalhamento do fluido.
Na criação inicial ou por poeira, os núcleos secundários originam-se dos
cristais sementes. Cristalitos minúsculos são formados na superfície do cristal durante
o crescimento dos cristais sementes ou devido à fragmentação durante a
armazenagem. Na criação por agulhas ou dendríticas, os cristais assumem a forma
de agulhas ou dendríticas devido aos elevados níveis de supersaturação. Na criação
por colisão, a nucleação ocorre ou por macroabrasão, onde os cristais se quebram
devido a alta velocidade de agitação, ou por microabrasão, no qual os cristais causam
o arredondamento das arestas e cantos dos cristais (MYERSON e GINDE, 2001).
De acordo com Myerson e Ginde (2001), a teoria da nucleação por gradiente
de concentração da impureza assume que a solução é mais estruturada na presença
de um cristal, aumentado desta forma a supersaturação local do fluido, onde ocorre a
formação dos núcleos de cristais. A nucleação por cisalhamento do fluido foi proposta
por Powers (1963) e definia que em alta supersaturação o crescimento dendrítico
ocorre na superfície do cristal e a sua quebra geram os núcleos de cristais.
A cinética da nucleação secundária foi predita a partir da lei das potencias
sendo expressa pela relação de Becker-Doering,
𝐵 = 𝐾𝑁 . 𝑆 𝑏

(9)
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Em cristalizadores industriais, a taxa de nucleação é função da densidade da
suspensão e da supersaturação, desta forma,
𝑗

𝐵 = 𝐾𝑁′ . 𝑀𝑇 . 𝑆 𝑏

(10)

Onde:
𝐵 = taxa de nucleação secundaria dos cristais;
𝐾𝑁 = constante empírica da nucleação secundária;
𝑆 = grau de supersaturação para a nucleação secundaria;
𝑏 = ordem da nucleação secundaria dos cristais;
𝐾𝑁′ = constante empírica da nucleação secundária;
M 𝑇 = densidade da suspensão;
𝑗 = expoente empírico;
A taxa de nucleação pode também ser determinada observando o tempo
decorrido entre a criação de supersaturação e a formação de uma nova fase. Este
intervalo de tempo é definido como o tempo de indução e é uma função da
temperatura de solução e supersaturação. O tempo de indução, t ind, é a soma do
tempo de nucleação necessário para atingir o estado estacionário, ttr, o tempo de
nucleação, tn, e o tempo necessário para o núcleo crítico crescer a um tamanho
detectável, tg (MYERSON e GINDE, 2001). Assim,

𝑡𝑖𝑛𝑑 = 𝑡𝑡𝑟 + 𝑡𝑛 + 𝑡𝑔

(11)

Onde:
𝑡𝑖𝑛𝑑 = tempo de indução para a nucleação;
𝑡𝑡𝑟 = tempo de nucleação necessária para atingir o estado estacionário;
𝑡𝑛 = tempo de nucleação;
𝑡𝑔 = tempo necessário para o núcleo crítico crescer a um tamanho detectável;
Caso o tempo de nucleação seja muito maior do que o tempo de crescimento
dos cristais, o tempo de indução é inversamente proporcional à velocidade de
nucleação em estado estacionário.
F.ο³.ν².∅

𝑡𝑖𝑛𝑑 = 𝐴. exp [− (𝑘.𝑇)³.𝑙𝑛2 ]
𝑆

Onde:
𝐹 = fator de forma do cristal, conforme Anexo M;

(12)
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Caso o tempo de nucleação e o tempo de crescimento dos cristais tenham a
mesma ordem de grandeza, o tempo de indução segue o crescimento por difusão
definido por (NIELSEN, 1969 apud MYERSON e GINDE, 2001)

𝑡𝑖𝑛𝑑 =

𝜈2⁄3
2𝐷𝑖𝑥 1⁄5

. exp [−

2.F.ο³.ν²
5.(𝑘.𝑇)³.𝑙𝑛2 𝑆

]

(13)

Onde:
𝐷𝑖 = Coeficiente de difusão do produto para o cristal;
𝑥 = Fração molar do soluto;
Se o tempo de nucleação é muito menor do que o tempo de crescimento, os
tempos de indução para vários casos são indicados por Sohnel e Mullin (1988). Para
o crescimento de células mononucleares, o tempo de indução, neste caso, é dada por
(MYERSON e GINDE, 2001):

𝑡𝑖𝑛𝑑 =

𝑑3
6𝐷𝑖𝑠 𝑟𝑐

F.𝜊2 .𝜈4⁄3

. exp [− (𝑘.𝑇)2

.𝑙𝑛2 𝑆

]

(14)

Onde:
𝐷𝑖𝑠 = coeficiente de difusão superficial;
𝑑 = distância interplanar;
𝑟𝑐 = raio crítico dos núcleos;
Conforme demonstrado a cinética de nucleação é a primeira etapa para o
desenvolvimento da cristalização e pode ser determinada ou pela largura da zona
metaestável ou pelo tempo de indução. A etapa seguinte é o crescimento dos cristais.

2.4.2 Crescimento dos cristais
O crescimento dos cristais é definido como a adição das moléculas de soluto,
presentes na solução supersaturada, aos núcleos formados no processo de
nucleação.
Segundo Jones (2002), esse é um processo de difusão e de integração, que
pode ser modificado pelo efeito das superfícies sólidas em que se encontram
presentes, conforme demonstrado na Figura 2-3. As moléculas de soluto atingem as
faces de um cristal em crescimento por difusão através da fase líquida. Na superfície,
eles devem se organizar para a estrutura do espaço através de uma camada
adsorvida (Volmer, 1939, apud Jones, 2002). Nem o passo de difusão nem o passo
interfacial, no entanto, irá continuar a não ser que a solução esteja supersaturada.
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Figura 2-3: Interface solução–crescimento do cristal

Fonte: Jones, 2002

De acordo com Myerson e Ginde (2001), o crescimento dos cristais
juntamente com a nucleação controlam a distribuição final do tamanho da partícula
obtida no sistema. Além disso, as condições e a taxa de crescimento dos cristais têm
impacto significativo na pureza do produto e na forma do cristal.
Segundo Tung et al (2009), em qualquer cristal a orientação entre as faces e
a célula unitária cristalográfica é definida pelo Índice de Miller, que é o inverso da
intersecção da face com os eixos cristalográficos a, b e c.
O crescimento de cristais é uma descrição da velocidade linear de
crescimento da face, isto é, a velocidade linear perpendicular a essa face. A
velocidade de crescimento do cristal, na concepção clássica, e considerada constante
(independentemente do tamanho), de acordo com a Lei clássica de McCabe (1929)
definida como ∆𝐿 (TUNG et al, 2009).
A Figura 2-4 apresenta as configurações de contorno que são possíveis. As
moléculas A, B e C estão ligadas, respectivamente, (A) à superfície única (uma
ligação), (B) à superfície e um passo de crescimento (duas ligações) e (C) a um local
de torção (três ligações). Energeticamente, a configuração (C) é mais favorável às
ligações de superfície bem-sucedida, a configuração (B) é menos favorável e, a
configuração (A) é menos favorável ainda (TUNG et al, 2009).
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Figura 2-4: Estrutura superficial de um cristal em crescimento: (A) uma ligação, (B)
duas ligações, (C) três ligações

Fonte: Tung et al., 2009

2.4.2.1 Crescimento contínuo
O crescimento contínuo ocorre quando alguns cristais rugosos apresentam
torções e degraus suficientes na superfície para integrar essencialmente todas as
unidades de crescimento que se aproximam sem muitas complicações. Comumente,
a superfície de cristal cresce de forma que as unidades presentes em uma solução
supersaturada são transportadas pela primeira vez por difusão e convecção e, em
seguida, incorporado à superfície do cristal, pelo processo de integração ou por uma
reação de integração, tendo como força motriz a supersaturação, c. As etapas de
difusão e de reação, assim como a dissociação e integração em uma torção ou em
um degrau, podem ser a etapa determinante para o crescimento do cristal,
dependendo apenas quem seja a mais lenta das etapas.
Segundo Jones (2002), a taxa de crescimento de cristal pode ser expressa
como uma taxa de aumento linear da dimensão característica (isto é, velocidade) ou
como uma taxa de deposição de massa (isto é, fluxo de massa). A taxa geral de
crescimento linear dos cristais quando expressa como velocidade, é dada por:
𝐺=

𝑑 𝐿𝑐

(15)

𝑑𝑡

A taxa de variação de massa do cristal 𝑀𝑐 está relacionada com a taxa de
mudança da característica dimensional 𝐿 do cristal, dada pela equação,
𝑑𝑀𝑐
𝑑𝑡

=

𝑑(𝜌𝑐 .𝜆.𝐿𝑐 3 )
𝑑𝑡

𝑑𝐿

= 3. 𝜌𝑐 . 𝜆. 𝐿𝑐 2 . 𝑑𝑡

Onde:
𝑀𝑐 = taxa de variação de massa do cristal;
𝜌𝑐 = densidade do cristal;

(16)
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𝜆 = fator de forma de volume do cristal;
𝐿𝑐 = dimensão característica linear do cristal;
𝑡 = tempo;

2.4.3 Distribuição do tamanho dos cristais e das partículas
A determinação da Distribuição do Tamanho dos Cristais (DTC) e a
determinação da Distribuição do Tamanho das Partículas (DTP) partem do princípio
que os cristais ou partículas são formados apenas por nucleação, aumentam de
tamanho apenas por meio de crescimento e os processos de quebra, atrito e
aglomeração são desprezíveis. Além disso, os fatores de forma da partícula não são
uma função do seu tamanho (BERGLUND, 2001).
Ainda segundo Berglund (2001), para o Balanço Populacional do Produto
(BPP), além das considerações acima, presume-se que a DTC do produto é a mesma
encontrada no interior do cristalizador. Usando essa abordagem podemos escrever
os balanços materiais e energéticos de um cristalizador contínuo chamado de
Suspensão Mista de Remoção de Produto Misto (MSMPR – Mixed Suspension Mixed
Product Removal) definido por Randolph e Larson (1988). A partir dos balanços
materiais e energéticos, e considerando:
(1) número de partículas que entram no intervalo de tamanho de crescimento
- 𝑉𝑛1 𝐺1 ;
(2) número de partículas que saem do intervalo de tamanho de crescimento 𝑉𝑛2 𝐺2 ;
(3) número de partículas que entram no intervalo de tamanho pelo fluxo ̅ 𝑖 ∆𝐿, sendo 𝑛
̅ 𝑖 igual à média entre 𝐿1 e 𝐿2 e ∆𝐿 = 𝐿2 − 𝐿1 ;
𝑄𝑖 𝑛

(4) número de partículas que saem do intervalo de tamanho de fluxo - 𝑄𝑛̅∆𝐿.
Temos que:
̅ 𝑖 ∆𝐿 = 𝑉𝑛2 𝐺2 + 𝑄𝑛̅∆𝐿
𝑉𝑛1 𝐺1 + 𝑄𝑖 𝑛

Onde:
𝑉 = volume do cristalizador;
𝑄 = vazão volumétrica da solução;
𝑛 = distribuição da densidade populacional;

(17)
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Após rearranjo tem-se:
𝑉[

𝑛2 𝐺2 −𝑛1 𝐺1
∆𝐿

̅ 𝑖 − 𝑄𝑛̅
] = 𝑄𝑖 𝑛

(18)

Logo:
𝑉

𝑑(𝐺𝑛)
𝑑𝐿

̅ 𝑖 − 𝑄𝑛̅
= 𝑄𝑖 𝑛

(19)

Considerando-se que:
𝑉
𝑄

=𝜏

(20)

Temos,
𝜏

𝑑(𝐺𝑛)
𝑑𝐿

+𝑛 =0

(21)

Onde:
𝜏 = tempo de retenção do produto no cristalizador;

Se o sistema estiver sob a lei de McCabe, onde 𝐺 ≠ 𝐺(𝐿) , integrando-se essa
equação diferencial ordinária e representando o tamanho zero da partícula por 𝑛(0) =
𝑛°, temos:
𝑛 = 𝑛°. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐿
𝐺𝜏

)

(22)

Onde:
𝑛° = densidade populacional de tamanho de partícula igual a zero;

Uma vez que 𝜏 é fixada pela escolha das condições experimentais, as taxas
de nucleação e crescimento podem ser determinadas simultaneamente por uma única
medição da CSD em estado estacionário (BERGLUND, 2001).
Se a taxa de nucleação, 𝐵°, for considerada a taxa de aparecimento da
partícula de tamanho próximo à zero, a sua derivada será
𝐵° =

𝑑𝑁

𝑑𝑁 𝑑𝐿

|

𝑑𝑡 𝐿→0

= [ 𝑑𝐿 . 𝑑𝑡 ]

𝐿→0

= 𝑛°𝐺

(23)

A relação entre a distribuição do número de partículas, 𝑁, e a densidade
populacional, 𝑛, é então definida por:
𝑛=

𝑑𝑁

|

(24)

𝑑𝐿 𝐿

A relação entre a distribuição do número de partículas, 𝑁(𝐿), e a distribuição
da densidade populacional, 𝑛(𝐿) pode dada por.
𝐿

𝑁(𝐿) = ∫0 𝑛(𝐿)𝑑𝐿
Onde:
𝑁 = distribuição do número de partículas;

(25)
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𝐿 = tamanho das partículas.

Propriedades importantes da distribuição do tamanho de cristal (CDS) podem
ser calculadas a partir da densidade populacional, são elas:
(1) o número total de partículas por unidade de volume, 𝑁𝑇 :
∞

𝑁𝑇 = ∫0 𝑛(𝐿)𝑑𝐿

(26)

(2) a área total da distribuição do tamanho por unidade de volume, 𝐴𝑇 :
∞

𝐴𝑇 = ∫0 𝑘𝑎 𝐿2 𝑛(𝐿)𝑑𝐿

(27)

(3) a massa total por unidade de volume, 𝑀𝑇 , que é também referida como a
densidade da suspensão,:
∞

𝑀𝑇 = 𝜌𝑘𝑣 ∫0 𝐿3 𝑛(𝐿)𝑑𝐿

(28)

De acordo com Berglund (2001), a interação entre as expressões de cinética
e o balanço de massa pode ser convenientemente apresentada sob a forma de um
circuito fechado de realimentação de informação como mostrado na Figura 2-5. Aqui
se mostram como a distribuição de tamanho, que determina a área e a massa da
distribuição, os impactos sobre a cinética alterando a supersaturação, 𝑆. É esse
feedback de informação do sistema que faz do controle de cristalizadores um
problema desafiador onde a extrapolação é facilmente provocada.
O equilíbrio da população macro-distribuída também nos permite analisar o
desempenho de um cristalizador contínuo, em estado transiente. O balanço
populacional reduz-se a criação de um cristalizador MSMPR em estado transiente.
𝜕𝑛
𝜕𝑛
𝑛
+ 𝐺 𝜕𝐿 + 𝜏
𝜕𝑡

=0

(29)

Diante do exposto a taxa de crescimento dos cristais pode ser definido por:
𝐺 = 𝑘𝑔 . 𝑆 𝑔

(30)

As equações da taxa de nucleação secundária e da taxa de crescimento de
cristais norteiam grande parte dos estudos da cinética da cristalização. Esses estudos
serviram de base para Alamdari e Tabkhi (2004).
Alamdari e Tabkhi (2004) estudaram a cinética de cristalização da hexamina
numa unidade industrial de processo contínuo, cuja operação baseia-se no processo
Meissner. Esse processo é demonstrado no fluxograma da Figura 2-6.
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Figura 2-5: Diagrama representando a interação entre distribuição do tamanho e da
cinética resultante da restrição do balanço de massa

Fonte: Berglund, 2001

Figura 2-6: Fluxograma do processo industrial da produção de hexamina

Fonte: Alamdari e Tabkhi (2004)
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Em resumo o processo ocorre da seguinte forma, uma corrente contendo
formaldeído, vapor de água e gases inertes é injetada num cristalizador de 15,5 m³. O
fluxo de amónia gasoso em proporção estequiométrica em relação ao formaldeído,
entra no cristalizador onde estes reagentes dissolvem-se em solução aquosa e
reagem uns com os outros para produzir hexamina sob condições operacionais
definidas. Um misturador de hélice dupla suspende os cristais na solução. A elevada
taxa de fluxo de gases que entram a meia altura do corpo do recipiente de reação
também melhora a mistura. Por conseguinte, o recipiente atua como um cristalizador
MSMPR. Uma corrente lateral sai continuamente do cristalizador e entra num
evaporador sob uma pressão inferior à do cristalizador. A corrente, depois de ser
suficientemente concentrada no evaporador, retorna ao cristalizador para completar o
ciclo. Esta concentração é necessária para vaporizar a água produzida pela reação e
para criar supersaturação como uma força motriz para a nucleação e crescimento de
cristais de hexamina na solução. A corrente de produto do cristalizador é enviada para
um filtro centrífugo por uma bomba de deslocamento positivo. O filtrado, contendo
partículas muito finas passadas através das malhas do cesto de centrífuga, é enviado
para um tanque de dissolução, no qual as finas são dissolvidas por diluição e
aquecimento. Espera-se que estas partículas sejam produzidas através do
mecanismo de nucleação de contato. A solução límpida do tanque de dissolução é
enviada para um tanque de cabeça e, em seguida, é devolvida ao cristalizador. A
dissolução de finos impede o seu retorno ao cristalizador e mantém as condições
MSMPR. O nível de solução no cristalizador é controlado por um controlador
hidrodinâmico simples instalado entre o tanque de cabeça e o cristalizador
(ALAMDARI e TABKHI, 2004).
Avaliando este processo, Alamdari e Tabkhi (2004) determinaram o balanço
de massa para o componente hexamina como sendo:
𝑑

𝑤+𝑀𝑇𝐻

𝑉. 𝑑𝑡 ( 1

𝑀
+ 𝑇𝐻
𝜌𝑠
𝜌𝑐

) = 𝑚̇ 𝑟 + 𝑚̇ ℎ − 𝑄𝐻 .

𝑤+𝑀𝑇𝐻
1 𝑀𝑇𝐻
+
𝜌𝑠
𝜌𝑐

(31)

Onde:
𝑉 = volume do cristalizador e evaporador;
𝑤 = concentração em massa de hexamina na solução límpida;
𝑀𝑇𝐻 = densidade da suspensão do cristal de hexamina na solução;
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𝜌𝑠 = densidade da solução de hexamina;
𝜌𝑐 = densidade do cristal de hexamina;
𝑚̇ 𝑟 = taxa de produção de hexamina pela reação;
𝑚̇ℎ = vazão de hexamina devolvida ao cristalizador;
𝑄𝐻 = vazão da suspensão de hexamina que sai do cristalizador.
A partir deste balanço de massa e das equações da cinética de cristalização
descritas, Alamdari e Tabkhi (2004) conseguiram determinar os parâmetros cinéticos
da produção de hexamina para as condições operacionais da unidade industrial e
estes resultados são apresentados na Tabela 2-2:
Tabela 2-2: Valores otimizados dos parâmetros cinéticos da cristalização de

hexamina
𝑘𝑔

𝑔

𝑘𝑁 

𝑗

𝑏

7x10-7

1,47

9138

0,74

0,551

Fonte: Adaptado de Alamdari e Tabkhi (2004)

O estudo desenvolvido por Alamdari e Tabkhi (2004), também apresenta a
determinação das densidades populacionais e das supersaturações, onde as fases
sólida e líquida foram amostradas durante a etapa transiente da evolução do tamanho
de partícula, chegando a um tamanho de cristal de hexamina como demonstrado na
Figura 2-7.
Figura 2-7: Foto microscópica do cristal de hexamina da unidade industrial

Fonte: Alamdari e Tabkhi (2004)
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3 “PROJETO DO CRISTALIZADOR-REATIVO (MSMPR)”
(MATERIAIS, MÉTODOS E RESULTADOS)
“Antes de começar, é preciso um plano, e depois de planejar, é
preciso execução imediata. ” (Séneca,4 a.C. – 67 d.C.)
“Eureka!, Eureka!.” (Arquimedes de Siracusa, 287 – 212 a.C.)

Neste capítulo serão apresentados os métodos e materiais utilizados no
desenvolvimento do cristalizador MSMPR para a produção de hexamina conforme
rota definida, com as matérias-primas e os equipamentos auxiliares necessários.
Segundo Perlingeiro (2005), a solução de um projeto passa pela Engenharia
de Processo que determina a necessidade de sistematizar o projeto de processo,
iniciado como um problema complexo que terá solução na definição da rota
tecnológica, do fluxograma de processo, do dimensionamento dos equipamentos, das
condições operacionais e dos fluxos existentes. Por outro lado, Síntese de Processo
apresenta a multiplicidade de soluções das estruturas viáveis para atender a finalidade
do sistema. Todas essas soluções serão avaliadas na etapa de Análise do Processo
para que seja possível identificar a solução que exige o melhor desempenho.
As etapas 01 e 02 descritas no roteiro apresentado conforme Figura 3-1 já
foram tratadas nos capítulos 1 e 2 deste projeto, logo iremos iniciar a descrição do
projeto do cristalizador, onde os materiais e métodos, os resultados e as discussões
serão apresentados, cumprindo, desta forma, as etapas 03 a 09. Além dos cálculos,
serão apresentadas as fotos dos equipamentos e da unidade piloto montada.
Todos os roteiros, métodos e formulas utilizados neste trabalho, são
apresentados, contudo parte dos resultados serão omitidos, para preservar a validade
do processo de patente que está sendo iniciado.
Todos os cálculos foram realizados a partir da utilização da ferramenta
Microsoft Excel® da Microsoft e as propriedades dos fluxos foram determinadas a
partir do simulador Hysys® da Aspentech.
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3.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO – OBJETO DE ESTUDO
Segundo Mody e Strong (2006), a avaliação do processo se inicia com uma
das principais ferramentas de tomada de decisão que é a viabilidade econômica, e
produzir informação de projeto que ajude a fazer essa análise é o principal ponto de
qualquer metodologia. O processo de projeto tem as seguintes metas:
(1) Eliminar soluções com o menor esforço possível;
(2) Produzir uma estimativa financeira;
(3) Entender o risco de que o processo representa para a sociedade e o meio
ambiente;
(4) Produzir a documentação necessária para construir o processo.
Figura 3-1: Fluxograma da metodologia aplicada
Execução dos cálculos e
simulações

Definição do problema

Revisão bibliográfica
Modelo proposto
equaciona o problema?
Não

Não
Sim

Existe embasamento
teórico para o problema?

Construção e montagem
do sistema/equipamento

Sim

Avaliação do processo –
Objeto do estudo

Definição do modelo
proposto como solução

Comissionamento e
testes iniciais

Não

Não

Sistema funcionando
como projetado?

Definição das técnicas e
dos dados utilizados

Sim

Discussão dos resultados

Fonte: Autor (2016)

Durante o desenvolvimento deste trabalho, deparou-se com alguns
questionamentos que serão abordados a seguir e que denotam o caráter inovador do
mesmo.

53 de 165

3.1.1 Condições operacionais do novo cristalizador-reativo
A hexamina foi largamente estudada entre os anos 1924 e 1970 e foi avaliado
que apenas três matérias-primas reagem com a amônia e que destas o formaldeído
em solução ou gasoso tem o menor custo, sendo a reação com o formol gasoso, o
processo mais barato por aproveitar energia existente nesta corrente e o calor de
reação gerado para a concentração e cristalização da hexamina.
Desta forma, considerando o processo de produção gás-gás com
cristalização-reativa

(precipitação)

e

compilando

todas

as

informações

já

apresentadas, foram definidas as seguintes condições operacionais:
3.1.1.1 Temperatura de reação/cristalização entre 65°C e 80°C
Nessa faixa de temperatura, consegue-se o aproveitamento do calor
específico da corrente de formol, que chega a 120°C no cristalizador-reativo, a
redução do grau de degradação da hexamina tanto na solução quanto na forma
cristalina e a manutenção da água, proveniente da corrente de formol, no estado
vapor.
3.1.1.2 Vácuo no ponto de orvalho da solução de hexamina
A utilização do vácuo tem por finalidade maximizar a taxa de cristalização da
hexamina mantendo o estado de supersaturação da solução de hexamina e a faixa
de temperatura no ponto de orvalho.
A supersaturação pode ser definida como a diferença entre a concentração
do soluto e a concentração de equilíbrio nas mesmas condições. Grützner, em 1898,
determinou em seu laboratório os dados sobre a solubilidade da hexamina em solução
aquosa em função da temperatura conforme Tabela 3-1 (WALKER, 1975).
Tabela 3-1: Solubilidade da hexamina em função da temperatura

Temperatura, °C Hexamina em solução, %
0
47,3
25
46,5
50
45,0
70
43,4
Fonte: Adaptado de Walker, 1975
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Ao lidar com espécies orgânicas (ou inorgânicos em solventes não aquosos)
uma ampla variedade de solventes e misturas de solventes podem geralmente ser
empregadas. Com isso, a interação entre o soluto e o solvente determina as
diferenças de solubilidade normalmente observadas entre uma dada espécie orgânica
e os diferentes solventes. Isto é ilustrado na Figura 3-2 para hexametilenotetramina
em diversos solventes diferentes (SCHWARTZ e MYERSON, 2001).
Figura 3-2: Solubilidade da hexametilenotetramina em diferentes solventes

Fonte: Adaptado de Schwartz e Myerson, 2001 1

Desta forma, a solubilidade de uma substancia pode ser elevada ou reduzida
com adição de outras substâncias que desloquem o equilíbrio sólido-líquido.
3.1.1.3 Faixa de pH da solução entre 7,0 e 8,0
Com o controle da faixa de pH entre 7,0 e 8,0, garante-se o completo consumo
do formol da solução reacional e o indicativo do seu excesso de amônia.

1Reimpresso

com a permissão de S. Decker, W.P. Fan, and A.S. Myerson, "Solvent Selection
and Batch Crystallization," Ind.Eng. Chem. Fund. 25, 925. © 1986 American Chemical Society
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3.1.1.4 Excesso de amônia no meio reacional em 1%
No caso da hexamina, sua solubilidade pode ser reduzida quando se adiciona
amônia na sua solução aquosa, conforme relatado por Carter (1924) em sua patente
e apresentado na Tabela 3-2.
Neste ponto, é importante ressaltar que a cristalização é um processo de não
equilíbrio. O valor de conhecer as propriedades de equilíbrio de soluções reside no
fato deles controlarem as condições de funcionamento do processo de cristalização.
A força motriz necessária para a nucleação e crescimento do cristal é o nível
de supersaturação da solução. Isto significa que a cristalização pode ocorrer apenas
em soluções, onde a quantidade de soluto excede o limite de solubilidade (ULRICH e
JONES, 2006).
Tabela 3-2: Solubilidade da hexamina em função da adição de amônia
Amônia Dissolvida,
Hexamina Dissolvida na
g/100 mL
Saturação, g/100 mL
0
52,0
18,4
22,2
35,7
6,4
Fonte: Adaptado de Carter, 1924

3.1.1.5 Condições e composição da corrente de amônia
As condições de fornecimento e composição da amônia, apresentadas na
Tabela 3-3, são provenientes da unidade produtiva de hexamina durante a operação
da mesma. Uma vez que não serão alteradas as condições de fornecimento dessa
matéria-prima na implantação do novo processo.
Tabela 3-3: Condições e composição do fluxo de amônia
Fluxo

Pressão
(kgf/cm²)

Temperatura
(°C)

NH3

Amônia

1,5 a 2,5

-9 a 5

> 99,5

Composição (%)
H2O
Resíduos
< 0,1

< 0,5

Fonte: Autor (2016)

3.1.1.6 Condições e composição da corrente de formaldeído
As condições de fornecimento e composição do formaldeído, apresentadas
na Tabela 3-4, são provenientes da unidade produtiva de formol prata (unidade de
formol que opera com o catalisador de prata eletrolítica) durante a operação da
mesma.
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Tabela 3-4: Condições e composição do fluxo de formaldeído
Fluxo

Temperatura
(°C)

CH2O

CH3OH

H2O

(CH3)2O

HCOOH

N2

H2

O2

CO

CO2

Composição (%)
Pressão
(kgf/cm²)

Formol

0,3 a 0,7

150 a 180

14,8

0,6

18,0

0,01

0,01

45,3

8,6

9,8

0,5

2,2

Fonte: Autor (2016)

3.1.1.7 Distribuição granulométrica da hexamina no novo cristalizadorreativo
Foram coletadas 6 amostras de hexamina para a realização das análises
granulométricas no granulômetro Mícron Powder System, com a distribuição
granulométrica apresentada no Gráfico 3-1. O tamanho médio da partícula foi
determinado pelo método de Sauter tendo um diâmetro de 202,9 µm com a incerteza
padrão de 194 µm. Sendo que 15% dos grãos são arrastados do secador de leito
fluidizado e recuperados em dois ciclones. Acarretando problemas de obstrução das
tubulações e perdas de produtividade.
Desta forma, o tamanho do cristal médio adotado no novo projeto será de 320
µm com o intuito de reduzir a quantidade de produto arrastado pelo ar no momento da
secagem no secador de leito fluidizado existente.
Gráfico 3-1: Distribuição granulométrica da hexamina produzida na Copenor

Fonte: Autor (2016)
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3.1.2 Condições de mistura e de agitação no novo cristalizador-reativo
Um dos pontos críticos para a otimização da reação e cristalização da
hexamina é a garantia da mistura homogênea entre os reagentes. Como estamos
lidando com dois gases solúveis em água parece não ser difícil atingir esse objetivo,
contudo as condições operacionais reduzem a pressão de vapor do formol e da
amônia em água, possibilitando a perda de reagentes para o meio ambiente, o que
causariam problemas ambientais e de segurança operacional.
Pesquisando sobre meios de se conseguir maximizar a mistura dos reagentes
encontramos um método descrito por Tung et al. (2009), a cristalização com jatos de
colisão. Como mostrado na Figura 3-3, duas (ou múltiplas) correntes de alta
velocidade são colididas entre si, o que resulta numa rápida, intensa e localizada
mistura destas correntes. Dependendo da intensidade da mistura e do detalhamento
do projeto do jato de colisão, o tempo de mistura das duas correntes pode ser frações
de segundos e pode ser mais rápido do que o tempo de indução. Como resultado,
este dispositivo pode ser utilizado para gerar um nível elevado de supersaturação para
um processo de nucleação-dominante.
Figura 3-3: Processo típico do cristalizador com jatos de colisão

Fonte: Tung et al., (2009)
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Segundo Tung et al. (2009), para a efetividade da mistura ótima, um jato
colisão pode misturar as correntes de alimentação a nível molecular mais rápido do
que o tempo de indução, permitindo desse modo uma nucleação, sob condições
uniformes, durante a operação. Este princípio tem sido utilizado com sucesso em
aplicações industriais para conseguir um pequeno tamanho médio de partícula (3-5
micra) e uma estreita Distribuição do tamanho da partícula.
Com relação a cristalização com jato de colisão, a operação industrial é
descrita por Midler et al. (1994), com variantes por Lindrud et al. (2001) (cristalização
com jato de colisão com ultrassons) e por Am Ende et al. (2003) (referência específica
à cristalização-reativa). Os estudos de laboratório são relatados por Mahajan e Kirwan
(1996), Benet et al. (1999), Condon (2001), e Hacherl (Condon) (2003). Johnson
(2003) e Johnson e Prud'homme (2003) relata o uso de jatos de colisão para produzir
nanopartículas estabilizadas por copolímeros em bloco (TUNG et al., 2009)
Tendo por base esse processo, considerando a baixa pressão da corrente de
formaldeído e sabendo-se que a cristalização da hexamina ocorre por concentração,
decidiu-se pela implementação de um ejetor modificado no interior do cristalizadorreativo, sendo esta uma alteração tecnológica que não encontramos relatada nas
referências bibliográficas para a produção de hexamina. Um outro ponto inovador é
que o ejetor será instalado no interior do cristalizador-reativo com a finalidade da
formação de cristais de hexamina em solução, evitando a obstrução do mesmo. Além
disso, a posição do ejetor em relação ao centro tem uma inclinação para provocar uma
agitação interna da solução reacional a partir da pressão e velocidade final da mistura
ejetada.
Ejetores são dispositivos utilizados para induzir um fluido secundário por
impulso e transferência de energia de um jato primário de alta velocidade. Ejetores
podem ser operados com fluidos incompressíveis (líquidos), e nesta aplicação são
normalmente referidos como bombas ou edutores. Por outro lado, quando ejetores
são operados com fluidos compressíveis (gases e vapores) os termoejetores e
injetores são geralmente empregados.
Combinações de ejetores de água e de vapor são utilizados eficientemente
em uma ampla variedade de situações de vácuo. O ejetor de água serve para
condensar o vapor do ejetor de vapor.
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Os ejetores podem ser utilizados para a criação de vácuo, para a
homogeneização de tanques, para a elevação de pressão de fluidos ou para a mistura
entre fluidos e serão aplicados nestas funções neste projeto.
O funcionamento básico de um ejetor é acelerar um fluxo motriz a uma
velocidade supersônica, através de um bocal convergente-divergente na câmara de
aspiração onde o fluxo secundário é induzido por esta alta velocidade, sendo o fluxo,
desta forma, despressurizado (LIAO, 2008).
Em seu estudo, Huang et al. (1999) assumem que a mistura de duas correntes
ocorre no interior da secção de área constante com uma pressão uniforme e para a
análise de um ejetor as suposições abaixo são feitas e demonstradas na Figura 3-4
que é um diagrama esquemático que mostra a mistura dos dois fluxos no ejetor.

(1) O fluido de trabalho é um gás ideal com as propriedades 𝐶𝑝 e 𝛾
constantes;
(2) O fluxo dentro do ejetor é constante e unidimensional;
(3) A energia cinética na entrada principal e de aspiração e na saída do
difusor são insignificantes;
(4) Para a simplicidade na determinação do modelo 1-D, as relações
isentrópicas são utilizadas como uma aproximação. Mas para o processo não ideal,
os efeitos das perdas por atrito e de mistura são levados em conta pelo uso de alguns
coeficientes introduzidos nas relações isentrópicas. Estes coeficientes são
relacionados

com

a

eficiência

isentrópica

e

tem

de

ser

determinado

experimentalmente;
(5) Depois de sair do bico de ejeção, o fluxo primário se mistura com o fluxo
succionado até a seção transversal 2-2 (garganta hipotética) que está dentro da
secção da área constante;
(6) As duas correntes começam a misturar na seção transversal 2-2
(garganta hipotética) com uma pressão uniforme antes da zona de choque na secção
transversal 3-3;
(7) O fluxo arrastado é estrangulado na seção transversal 2-2 (garganta
hipotética);
(8) A parede interior do ejetor é adiabática.
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Segundo Berkeley (1958), os ejetores são compostos por seis partes básicas,
que são:
(1) Câmara Motriz – Esta é a ligação por meio do qual o fornecimento do
fluido motriz de alta pressão é introduzido;
(2) Câmara de Sucção – Essa câmara é composta pelas conexões
apropriadas para a entrada do fluido succionado, para o difusor e para o bico ejetor;
(3) Bico Ejetor – Este é o coração do ejetor, uma vez que converte a energia
de pressão em energia cinética e direciona o fluxo do fluido motriz para o difusor;
(4) Entrada do Difusor – Ela fornece a forma correta entre a seção de entrada
e a seção convergente do difusor para manipular o fluxo de alta velocidade dos fluidos.
É nesta secção que a sucção do fluido succionado e a mistura dos fluidos se
completam;
(5) Seção de Estreitamento (throat) – Esta é a peça de transição entre o
difusor de entrada supersônico convergente e o difusor de saída subsônico
divergente;
(6) Saída do Difusor – Ela fornece a forma correta da seção divergente do
difusor para completar a conversão da velocidade supersônica em pressão. Depois
do fluxo de fluido ter passado através da garganta do difusor, o fluxo é essencialmente
subsônico. A secção de saída do difusor reduz ainda mais a velocidade do fluido, de
modo a converter praticamente toda a energia cinética em energia de pressão.
Figura 3-4: Diagrama de operação e dos perfis de pressão e velocidade do ejetor

Fonte: Iglesias, 2012
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Para avaliação e o projeto de ejetores, as equações aplicáveis são fornecidas
por Huang et al (1998), como segue:
3.1.2.1 Fluxo primário através do bico ejetor
O fluxo de massa através do bico ejetor na seção de estrangulamento segue
a equação do gás motriz a uma determinada pressão de entrada 𝑃0 e uma dada
temperatura 𝑇0 :

𝑚𝑝 =

𝑃0 .𝐴𝑡
√𝑇0

.

√𝛾

(

2

(𝛾+1)
(𝛾−1)

)

𝑅 𝛾+1

. √𝜂𝑝

(32)

Onde
𝑚𝑝 = vazão mássica do fluido primário (fluido motriz);
𝑃0 = pressão de entrada do fluido motriz;
𝑇0 = temperatura de entrada do fluido motriz;
𝐴𝑡 = área transversal do gargalo do bico ejetor;
𝛾= coeficiente isentrópico;

𝛾=

𝐶𝑝
𝐶𝑣

(33)

𝐶𝑝 = calor específico do gás a pressão constante;
𝐶𝑣 = calor específico do gás a volume constante;
𝑅= constante dos gases ideais;
𝜂𝑝 = coeficiente relativo à eficiência isentrópica do fluxo compressível no bico
ejetor;

𝜂𝑝 =

(𝛾−1)
𝑃1
( ) 𝛾 −1
𝑃0
(𝑛−1)
𝑃
(𝑃1 ) 𝑛 −1
0

(34)

𝑛= coeficiente isentrópico ajustado no bico ejetor;
𝑃1 = pressão de saída do fluido motriz no bico ejetor.
Para o gás primário (motriz), as relações entre o número de Mach na saída do
bocal, a área de secção transversal da saída e a pressão da saída são, utilizando
relações isentrópicas como uma aproximação, descritas a seguir:
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𝐴𝑝1

1

2

( 𝐴 ) ≈ 𝑀2 [𝛾+1 (1 +
𝑡

𝑝1

𝑃0

2

(𝛾−1)
2

2
𝑀𝑝1
)]

(𝛾+1)
(𝛾−1)

(35)

(𝛾+1)

(𝑃 ) ≈ [𝛾+1 (1 +
𝑝1

(𝛾−1)
2

(𝛾−1)
2
𝑀𝑝1
)]

(36)

Ou seja
𝐴𝑝1

1

𝑃

( 𝐴 ) ≈ 𝑀 2 (𝑃 0 )
𝑡

𝑝1

(37)

𝑝1

Onde
𝐴𝑝1 = área de secção transversal da saída do bico ejetor (fluido motriz);
𝑃𝑝1 = pressão da saída do bico ejetor (fluido motriz);
𝑃0 = pressão de entrada do bico ejetor (fluido motriz);
𝑀𝑝1 = número de Mach na saída do bico ejetor (fluido motriz);

𝑀𝑝1 =

𝑣𝑝
𝑐

(38)

𝑣𝑝 = velocidade do fluido motriz na garganta do bico ejetor;
𝑐 = velocidade do som;

𝑐 = √𝛾𝑅𝑇

(39)

3.1.2.2 Núcleo do fluxo primário após o bico ejetor
O fluxo de massa após o bico ejetor segue as equações abaixo:
𝑃𝑝2

(𝑃 ) ≈
𝑝1

𝛾
(𝛾−1) 2 (𝛾−1)
(1+
𝑀𝑝1 )
2
𝛾
(𝛾−1) 2 (𝛾−1)
(1+
𝑀𝑝2 )
2

(40)

Para o cálculo da área do núcleo de fluxo primário na seção 2-2, nós usaremos
a seguinte relação isentrópica, mas um coeficiente arbitrário deve ser incluído para
compensar a perda do fluxo primário de seção 1-1 para a seção 2-2:

𝐴𝑝2

(𝐴 ) ≈
𝑝1

(𝛾+1)
𝜙𝑝
(𝛾−1) 2
2
2(𝛾−1)
[
(1+
𝑀𝑝2 )]
𝑀𝑝2 𝛾+1
2
(𝛾+1)
(𝛾−1) 2
1
2
2(𝛾−1)
[
(1+
𝑀𝑝1 )]
𝑀𝑝1 𝛾+1
2

(41)

Onde:
𝜙𝑝 = coeficiente arbitrário para compensar a perda do fluxo primário.
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3.1.2.3 Fluxo aspirado da entrada para a seção 2-2
A partir da hipótese (6), o fluxo succionado atinge a condição de mistura na
secção 2-2, isto é 𝑀𝑠2 = 1. Para uma determinada pressão de entrada do fluido
succionado, temos:
𝛾

𝑃𝑒

(𝑃 ) ≈ (1 +

(𝛾−1)
2

𝑠2

2 (𝛾−1)
𝑀𝑠2
)

(42)

A vazão do fluxo succionado no ponto de choque é definida pela equação
abaixo:

𝑚𝑠 =

𝑃𝑒 .𝐴𝑠2
√𝑇𝑒

.

√𝛾

(

2

)

(𝛾+1)
(𝛾−1)

𝑅 𝛾+1

. √𝜂𝑠

(43)

Onde
𝑚𝑠 = vazão mássica do fluido secundário (fluido succionado);
𝑃𝑒 = pressão de entrada do fluido succionado;
𝑇𝑒 = temperatura de entrada do fluido succionado;
𝐴𝑠2 = área transversal do fluido succionado para a seção 2-2;
𝑃𝑠2 = pressão do fluido succionado na seção 2-2;
𝜂𝑠 = coeficiente relativo à eficiência isentrópica do fluxo succionado;
(𝛾−1)

𝜂𝑠 =

𝑃
( 2 ) 𝛾 −1
𝑃𝑒

𝑃
(𝑃2 )
𝑒

(𝑛−1)
𝑛

(44)
−1

𝑛 = coeficiente isentrópico ajustado na seção 2-2.
3.1.2.4 Área transversal da seção 2-2
A área da seção transversal da secção 2-2 é a soma das áreas para o fluxo
primário e do fluxo succionado na seção, como apresentado abaixo

𝐴3 = 𝐴𝑝2 + 𝐴𝑠2
Onde
𝐴3 = área transversal para a seção 2-2.

(45)
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3.1.2.5 Temperatura dos fluidos motriz e succionado na seção 2-2
As temperaturas do fluido motriz e succionado na secção 2-2 são dadas em
relação ao número Mach, como apresentado abaixo
𝑇

(𝑇 0 ) ≈ 1 +

(𝛾−1)
2

𝑝2

𝑇

(𝑇 𝑒 ) ≈ 1 +

(𝛾−1)
2

𝑠2

2
𝑀𝑝2

(46)

2
𝑀𝑠2

(47)

Onde
𝑇𝑝2= Temperatura do fluido motriz na seção 2-2;
𝑇𝑠2 = Temperatura do fluido succionado na seção 2-2.
Um experimento conduzido por Mellanby (1928) concluiu que, para todos os
efeitos práticos, a taxa de arraste é independente da posição de entrada do fluxo
motriz. Holton (1951) descobriu que a taxa de arraste é uma função do peso molecular
do fluido, mas é independente da pressão, e do projeto do ejetor. A Figura 3-5 mostra
a

correlação

entre

a

taxa

de

arraste

e

o

peso

molecular

do

fluido

(WATANAWANAVET, 2005).
Além disso, Holton e Schulz (1951) descobriram que a taxa de arraste é uma
função linear da temperatura operacional, mas é independente da pressão e do
projeto do ejetor. A Figura 3-6 mostra o efeito da temperatura de operação na taxa de
arraste (WATANAWANAVET, 2005).

𝜛=

𝑚𝑝

(48)

𝑚𝑠

Onde
𝜛= taxa de arraste;
Kroll (1947) resumiu os resultados da otimização da geometria dos ejetores a
partir

de

um

determinado

número

de

fontes

literárias

na

Tabela

3-6

(WATANAWANAVET, 2005).
Com essas relações podemos finalizar o projeto e determinar todas as
medidas construtivas do ejetor.

65 de 165

Figura 3-5: Gráfico da relação entre a taxa de arraste e o peso molecular

Fonte: Coker, 2007 (com permissão da Heat Exchange Institute,1956)

Para Coker (2007), os ejetores que utilizam água como fluido motor são
projetados para cargas não condensáveis razoáveis juntamente com grandes fluxos
condensáveis. Pressões de água tão baixo quanto 10-20 psig são utilizáveis,
enquanto as pressões de 40 psig ou superiores irão manter um vácuo de 1/4” Hg
absoluto numa unidade de fase única (BERKELEY, 1958).
Dadas as condições de entrada da corrente de amônia e de formaldeído
define-se o dimensional para a construção do misturador JET, que tem a capacidade
de promover a mistura entre as correntes e auxiliar na agitação do meio reacional do
cristalizador-reativo, sendo o resultado apresentado na Tabela 3-5.
Tabela 3-5: Resultado do cálculo do misturador JET do cristalizador-reativo

𝑚𝐴

𝑚𝐹

𝑘𝑚𝑜𝑙
(
)
ℎ

𝑘𝑚𝑜𝑙
(
)
ℎ

(°𝐶)

𝑘𝑔𝑓
( 2 )
𝑐𝑚 𝑎

6,328x10-2

1,490

-9

2,530

𝑇

𝑃

𝑀

𝜔

𝐴𝑡

−

−

(𝑐𝑚2 )

3,92

1,545x101

0,383

Fonte: Autor (2016)

Onde:

𝑚𝐴 = vazão molar da corrente de amônia (fluido motriz);
𝑚𝐹 = vazão molar do fluido secundário (fluido succionado);
𝑇= temperatura de entrada do fluido motriz;
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𝑃= pressão de entrada do fluido motriz;
𝑀= número de Mach na saída do bico ejetor (fluido motriz);
𝜛= taxa de arraste;
𝐴𝑡 = área transversal do gargalo do bico ejetor.
Figura 3-6: Gráfico da relação entre a taxa de arraste e a temperatura

Fonte: Coker, 2007 (com permissão da Heat Exchange Institute,1988)

Este é a principal inovação no sistema de cristalização-reativa desenvolvida,
sendo item de patente, e apresentada na Figura 3-7.
Figura 3-7: Visão do misturador JET

Fonte: Autor (2016)
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Tabela 3-6: Resultado do resumo da literatura sobre a otimização de ejetores
Referência
Ejetor Ar-Ar

Comprimento das partes
Garganta

Divergência

Ângulo do difusor (°)

Saída do

Saída do

bico para

bico para

a

a garganta

Convergente

Divergente

descarga
Simbolo
Keenan e

T

R

S

X

a

𝜽

7 DT

-

7,5 DT

0,5 DT

Bem

-

Neuman

arredondada

(1942)
Mellanby

4 DT

10 DT

-

variável

25

12

1 DT

12 DT

15 DT

2 DT

28

5

-

-

-

5 DT

-

16

-

-

6DT

1,2DT

-

7

10DT

15 DT

-

-

Bem

-

(1928)
Kravath
(1940)
Miller (1940)
Ejetor Vapor – Ar
DuPerow e
Bossart
(1927)
Royds e
Johnson

arredondada

(1941)
Langhaar

3DT

4DT

10DT

3

24

10

2DT

6,7DT

12,3DT

3,6DT

28

8

(1946)
Watson
(1933)
Fonte: Watanawanavet, 2005
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3.1.3 Aproveitamento do calor proveniente da corrente de formaldeído
A corrente de formaldeído é proveniente da unidade de Formol Prata e tem
temperatura de saída do reator na faixa entre 150°C e 180°C. Para o projeto do
cristalizador-reativo definiu-se que a temperatura de entrada será 120°C controlado
por um trocador de calor anterior ao mesmo. O calor proveniente desta corrente a
120°C será aproveitado para manter a temperatura de operação do cristalizador e
processar a cristalização da hexamina, eliminando o excesso de água. Além disso, o
controle da temperatura de operação é necessário porque a hexamina é sensível a
elevadas temperaturas, sofrendo degradação e escurecimento do produto final.
Com o intuito de controlar e reduzir a possibilidade de degradação do produto
final, definiu-se a introdução de uma serpentina para a troca térmica do formol com a
solução de hexamina atingindo a temperatura de reação antes da entrada do ejetor.
Para auxiliar o controle de temperatura e facilitar a remoção do solvente,
muitas vezes na cristalização são utilizados acessórios externos anexos ao
cristalizador como trocadores de calor ou acessórios internos integrados ao
cristalizador como as serpentinas, conforme Figura 3-8, ambos têm a função de
aquecer ou resfriar a solução a fim de propiciar a supersaturação e consequente
cristalização do produto desejado (KERN, 1982).
Figura 3-8: Tipos de serpentinas circulares

Fonte: Kern, 1982

3.1.3.1 Cálculo da serpentina
Conforme supracitado, é preciso que o calor transportado por uma das
correntes seja transferido à parte interna do cristalizador, controlando desta forma a
temperatura da corrente no ponto de entrada do cristalizador reativo.
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Neste tópico será demonstrado o procedimento de cálculo descrito por Kern
(1982), para a serpentina de resfriamento a ser instalada no cristalizador reativo,
mesmo tendo encontrado outros métodos de cálculo como definidos por Kakaç, Liu e
Pramuanjaroenkij (2012), Nitsche e Gbadamosi (2015) e Patil, Shende e Ghosh
(1998). Definimos o procedimento por ser um método onde é possível adequar
facilmente as equações para a configuração da serpentina a ser construída, é válido
também ressaltar que consideramos um critério de fator de projeto de 1,5 por 3
motivos:
(1) controle operacional de forma manual;
(2) baixa diferença de custo;
(3) dificuldade de determinação do coeficiente de troca térmica externa
(método gráfico, fluido considerado como água e turbulência no tanque
gerado por agitação hidráulica).
a. Dados de Entrada
Abaixo são listados os dados considerados para o cálculo da serpentina de
resfriamento:
𝑇1 = temperatura máxima da solução;
𝑇2 = temperatura desejada da solução;
𝑡1 = temperatura entrada serpentina;
𝑡2 = temperatura saída serpentina;
𝑚 = vazão normal do gás de formol;
𝐷𝑠 = diâmetro da serpentina;
𝐻𝑠 = hélices do tipo simples;
𝐷𝐻 = diâmetro das hélices;
𝐶𝑝 = critério de projeto para correção do comprimento;
𝑒 = espaçamento entre as espiras.
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b. Cálculo do Coeficiente de Película no Interior dos Tubos (𝒉𝒊 )
O coeficiente de película no interior de tubos retos, considerando escoamento
turbulento, ou seja, escoamento onde o número de Reynolds é superior a 3000, é
obtido pela seguinte expressão:
𝑘𝑡 𝑑𝑖 .𝐺 0,8

ℎ𝑖 = 0,027. 𝑑 (
𝑖

𝜇

)

.(

𝑐𝑝 .𝜇
𝑘

1⁄
3

)

𝜇

0,14

. (𝜇 )

(49)

𝑤

Devido ao aumento da turbulência, os coeficientes do interior do tubo de uma
serpentina são maiores que os coeficientes referentes a um tubo reto. Logo, para uso
comum, o coeficiente de película no interior dos tubos de uma serpentina para
escoamento turbulento passa a ser representado por:
𝑘

𝑑

ℎ𝑖 = 0,027. 𝑑𝑡 . (1 + 3,5. (𝐷 𝑖 )) . (

𝑑𝑖 .𝐺𝑚 0,8

𝐻

𝑖

𝜇

)

𝑐𝑝 .𝜇

.(

𝑘

)

1⁄
3

𝜇

0,14

. (𝜇 )
𝑤

(50)

Sendo:
ℎ𝑖 = coeficiente de película no interior dos tubos;
𝑑𝑖 = diâmetro interno do tubo;
𝐷𝐻 = diâmetro da hélice da espira;
𝑘𝑡 = condutividade térmica do fluido;
𝐺𝑚 = velocidade mássica;
𝑐𝑝 = calor específico;
µ = viscosidade dinâmica do fluido;
µ𝑤 = viscosidade dinâmica do fluido na temperatura da parede do tubo.
A partir da equação de transferência de calor, costuma-se utilizar a área
externa do tubo na equação,
𝑄 = 𝑈. 𝐴. ∆𝑇

(51)

Contudo o coeficiente de película no interior dos tubos (hi ) é determinado para
área da superfície interna (Ai ) e não para a área de troca térmica (A), logo este deve
ser deve ser corrigido, sendo assim, o coeficiente de película interno em relação à
superfície externa (hio ) é determinado por:
𝑑

ℎ𝑖𝑜 = ℎ𝑖 . 𝑑 𝑖

𝑜

(52)
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c. Cálculo do Coeficiente de Película no Exterior aos Tubos (𝒉𝒐 )
Devido à indisponibilidade de dados a respeito da transferência de calor para
serpentinas helicoidais por convecção livre, o coeficiente do lado do casco (ho ) pode
ser aproximado pelo coeficiente de convecção livre de um tubo para água. Para o
cálculo do coeficiente externo, utiliza-se um método gráfico, conforme Anexo A, onde
os dados de entrada são:
(1) a temperatura de película;
(2) a diferença de temperatura entre a superfície quente e o fluido frio;
(3) o diâmetro externo do tubo;
(4) o chute inicial para ℎ𝑜 .
Uma vez que o coeficiente externo não pode ser calculado com muita
precisão, as temperaturas calóricas podem ser aproximadas pela média das
temperaturas de entrada e saída dos fluidos.
𝑇𝑐 = 𝑇𝑚é𝑑 =
𝑡𝑐 = 𝑡𝑚é𝑑 =

(T1 +T2 )
2
(t1 +t2 )
2

(53)
(54)

Sendo:
Tc = temperatura calórica do fluido quente (ºF).
t c = temperatura calórica do fluido frio (ºF).
Desta forma, calcula-se a temperatura da parede externa do tubo.
ℎ

𝑖𝑜
𝑡𝑤 = 𝑡𝑐 + ℎ +ℎ
. (𝑇𝑐 − 𝑡𝑐 )
𝑖

𝑜

(55)

Sendo:
t w = temperatura da parede externa do tubo (ºF).
A partir da temperatura da parede externa do tubo (t w ) e da temperatura
média do fluido frio, a temperatura de película (t f ) pode ser calculada.
𝑡𝑓 =

(𝑡𝑤 +𝑡𝑚é𝑑 )
2

Sendo:
𝑡𝑓 = temperatura de película (ºF).

(56)
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Em seguida, a diferença de temperatura através da película (diferença entre
a temperatura da superfície quente e o fluido frio) é calculada.
∆𝑡 = 𝑡𝑤 − 𝑡𝑚é𝑑

(57)

A partir da diferença de temperatura através da película e do diâmetro externo
do tubo, calcula-se a relação necessária para utilizar no gráfico do Anexo A.
∆𝑡

𝑟=𝑑

(58)

𝑜

Sendo:
𝑑𝑜 = diâmetro externo do tubo da serpentina (in).
d. Cálculo do Coeficiente Global Limpo de Troca Térmica (𝑼𝒄 )
Para o cálculo do coeficiente global limpo de troca térmica temos as equações:
1
𝑈𝑐

1

1

=ℎ +ℎ

(59)

𝑜

𝑖𝑜

ℎ .ℎ

𝑈𝑐 = ℎ 𝑖𝑜+ℎ𝑜

(60)

𝑜

𝑖𝑜

Sendo:
𝑈𝑐 = coeficiente global limpo de troca térmica;
e. Cálculo do Coeficiente Global Sujo de Troca Térmica (𝑼𝑫 )
Para o cálculo do coeficiente global sujo de troca térmica temos as equações:
1

1

= 𝑈 + 𝑅𝑑

(61)

𝑅𝑑 = 𝑅𝑑𝑖 + 𝑅𝑑𝑜

(62)

𝑈𝐷

𝑐

Sendo:
𝑈𝐷 = coeficiente global sujo de troca térmica;
𝑅𝑑𝑖 = fator de incrustação no tubo interno;
𝑅𝑑𝑜 = fator de incrustação na parede externa do tubo interno.
f.

Calculo da Área de Troca Térmica Suja (𝑨)
Primeiramente, calcula-se a média logarítmica da diferença de temperatura

(∆𝑇𝑚𝑙 ). Neste caso, o cálculo será feito para contracorrente.
∆𝑇𝑚𝑙 =

∆𝑡2 −∆𝑡1
∆𝑡
ln( 2 )
∆𝑡1

Sendo:
∆𝑡2 = diferença entre as temperaturas superiores;
∆𝑡1= diferença entre as temperaturas inferiores.

(63)
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Como a serpentina tem múltiplos passes, é necessário corrigir a média
logarítmica da diferença de temperatura(∆𝑇𝑚𝑙 ), aplicando-se a correção de um
trocador 1-2. Para isso, é necessário calcular o fator de correção(𝐹𝑇 ).
1−𝑆
1−𝑅𝑆
2−𝑆.(𝑅+1−√𝑅2 +1)

√𝑅 2+1 .ln

𝐹𝑇 =

(𝑅−1).ln[

2−𝑆.(𝑅+1+√𝑅2 +1)

(64)
]

𝑇1 −𝑇2

𝑅=

𝑡2 −𝑡1
𝑡 −𝑡

𝑆 = 𝑇2 −𝑇1
1

2

(65)
(66)

Sendo:
𝐹𝑇 = fator de correção.
A partir do fator de correção, pode-se calcular o a média logarítmica da
diferença de temperatura (∆Tml ) corrigido.
∆𝑡 = 𝐹𝑇 . ∆𝑇𝑚𝑙

(67)

Sendo:
∆𝑡= média logarítmica da diferença de temperatura corrigida (ºF).
Logo, área de troca térmica passa a ser representada por:
𝐴=𝑈

𝑄

(68)

𝐷 .∆𝑡𝑚𝑙

Sendo:
𝐴 = área de troca térmica.
g. Comprimento da Serpentina (𝑳𝒔 )
A partir da área de troca térmica e da área externa por metro linear, calculase o comprimento da serpentina, e a altura da serpentina no tanque:
𝐴

𝐿𝑠 = 𝑎

(69)

Sendo:
𝐿𝑠 = comprimento da serpentina;
𝑎 = área externa por metro linear;
h. Número de Espiras e Altura da Serpentina 𝑵 e 𝑯
𝐶 = 𝜋. 𝐷

(70)
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𝐿

𝑁𝑒 = 𝐶

(71)

𝐻 = 𝑁𝑒 . 𝑑𝑜 + (𝑁𝑒 − 1). 𝑒

(72)

Sendo:
𝐻 = altura da serpentina;
𝐶 = circunferência da serpentina;
𝑁𝑒 = número de espiras;
𝑒 = espaçamento entre as espiras;
Utilizando-se do roteiro acima foi possível chegar ao dimensionamento da
serpentina de troca térmica da corrente de formaldeído e o meio reacional, sendo
considerado um tubo de aço inox com diâmetro nominal de 1” no distribuidor e ½” nos
espirais individuais. O resultado do cálculo é apresentado na Tabela 3-7.
Tabela 3-7: Resultado do cálculo da serpentina

𝑈𝐷

𝑄

𝑘𝑐𝑎𝑙
(
)
ℎ. 𝑚2 °𝐶

𝑘𝑐𝑎𝑙
(
)
ℎ

𝐴

𝐶

(°𝐶)

(𝑚2 )

(𝑚)

6,194x101

1,495x101

2,108x102

2,276x10-1

8,467

Δ𝑇𝑚𝑙

𝑁𝑒
8

𝐿

𝑒

(𝑚)

(𝑚)

6,791

5,000x10-2

Fonte: Autor (2016)

A serpentina tem a finalidade de reduzir a temperatura da corrente de
formaldeído antes de chegar ao misturador JET, evitando a degradação da hexamina
gerada devido a elevada temperatura. A serpentina construída e dimensionalmente
adequada ao cristalizador a ser projetado é apresentada na Figura 3-9.
Figura 3-9: Visão da serpentina interna do cristalizador-reativo

Fonte: Autor (2016)
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3.1.4 Redução dos riscos operacionais e ambientais
Como já dito anteriormente, as condições operacionais do novo cristalizadorreativo, reduzem as pressões parciais do formaldeído e da amônia, podendo, desta
forma, ocasionar problemas ocupacionais e ambientais.
Para eliminar estes problemas duas soluções foram desenhadas:
(1) colocação de uma seção de absorção no cristalizador-reativo;
(2) geração de vácuo da unidade piloto por edutor.
Neste momento, será abordado o projeto da seção de absorção do
cristalizador-reativo, sendo mais um ponto inovador deste projeto.
A absorção gasosa é uma operação unitária, baseada na transferência de
massa, onde uma mistura gasosa é colocada em contato com um líquido que absorve
um ou mais componentes da mistura gasosa, que passam a compor a solução líquida.
O fenômeno de transferência de massa é observado pelo movimento de uma
determinada substancia química de uma região para outra. Este movimento, sob
influência de estímulos físicos como o gradiente de concentração, de um componente
individual através da mistura é conhecido como difusão. Quando este gradiente. O
fluxo do componente é constante quando essa difusão ocorre e o componente é
removido ou consumido da região de baixa concentração (CALDAS et al., 2003).
A absorção tem por finalidade a recuperação de componentes gasosos
comercialmente valiosos ou a purificação da corrente gasosa de componentes
indesejáveis na sua utilização ou perigosos à saúde ocupacional e/ou ao meio
ambiente.
A vazão mássica do componente i que se transfere de uma fase para a outra
através da interface é dada por:

𝑊𝑖 = 𝑁𝑖 . 𝐴𝑑
Onde

𝑊𝑖 = vazão mássica de transferência do componente i;
𝑁𝑖 = fluxo de transferência de massa do componente i;
𝐴𝑑 = área da interface de difusão.

(73)
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Os equipamentos utilizados para realizar a absorção gasosa são projetados
de acordo com as condições de operação. Os equipamentos mais usuais e que se
aplicam a uma ampla faixa de condições operacionais são descritos na Figura 3-10 a
seguir:
Figura 3-10: Tipos de equipamentos para absorção
Torres de paredes
molhaddas

Torres de recheio

Pratos com
borbulhadores

Torres de pratos

Pratos perfurados

Torres mistas ou
ccombinadas

Pratos valvulados

Operação
contínua

Equipamentos

Operação em
batelada

Dispersores de gás

Fonte: Autor, 2016

Considerando sua facilidade construtiva, delimitaremos esse projeto a
avaliação da torre de recheio no processo de absorção incorporado a produção de
hexamina.
A torre de recheio é um equipamento de operação continua onde a
transferência de massa se dá da fase gasosa para a fase líquida através do contrato
propiciado pelo recheio presente.
Esquematicamente a operação da torre de recheio é dada pela entrada do
gás rico no componente a ser absorvido na parte inferior da coluna e pela entrada do
líquido pobre na parte superior da coluna, ocorrendo a transferência de massa no
recheio e saído pelo topo da coluna o gás pobre e pelo fundo o líquido rico no
componente já absorvido, conforme demonstrado na Figura 3-11.
A torre de recheio é composta pelos seguintes elementos construtivos:
(1) Carcaça;
(2) Suporte de recheio;
(3) Distribuidor de líquido;
(4) Redistribuidor de líquido;
(5) Eliminador de arraste de líquido;
(6) Recheio.
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Figura 3-11: Representação esquemática da torre de recheio

Fonte: Brown et al, 1960

A carcaça nada mais é do que o cilindro metálico com a altura e o diâmetro
projetado para a operação de absorção desejada.
Os suportes de recheios são fundos falsos utilizados para sustentação do
recheio, devendo promover livre circulação da corrente de gás e da corrente de
líquido.
Os distribuidores e redistribuidores de líquidos são estruturas metálicas
responsáveis pela boa distribuição do líquido sobre o recheio que influencia
diretamente sobre a performance da absorção gasosa.
Os eliminadores de arraste de líquido são estruturas colocadas no topo da
torre com a finalidade de impedir o arraste de gotículas de líquidos pela corrente
gasosa durante sua passagem pelo recheio e pelos distribuidores de líquido.
O recheio é o conjunto de fragmentos de materiais que preenchem a coluna
numa dada altura para proporcionar a absorção gasosa. Cada fragmento do recheio
recebe o nome de peça de recheio e a cada ano tem se modernizado em seus
modelos com a finalidade de elevar a capacidade de absorção para uma dada altura.
As formas e as dimensões das peças dependem da maneira como se deseja
construir o recheio. De acordo com a construção do recheio na torre podemos
classificá-las em recheios não arrumados (randômicos) e recheios arrumados
(estruturados).
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De acordo com Caldas et al (2003), as peças de recheio se classificam de
acordo com suas dimensões, formas e material conforme descrito abaixo:
(1) Esferas;
(2) Anéis de Raschig;
(3) Selas de Berl;
(4) Selas Intalox;
(5) Anéis de Pall;
(6) Hy-Pak;
(7) Anéis Ballast e Flexiring;
(8) IMTP;
(9) Anéis de Nutter;
(10) Cascade Mini-ring (CMR).

3.1.5.1 Cálculo da torre de absorção
Para a determinação do diâmetro da coluna e da altura do recheio utilizaremos
o roteiro apresentado por Brown et al. (1960), sendo as etapas apresentadas abaixo:
(1) Caracterização da corrente de gás rico;
(2) Caracterização da corrente de líquido pobre
(3) Definição das condições de operação da absorção;
(4) Definição das premissas assumidas para o projeto da torre de absorção;
(5) Definição do recheio a ser utilizado e suas propriedades;
(6) Definição do percentual de absorção do componente i.
a. Determinação da condição de equilíbrio líquido-gás para o componente
i na condição de operação da torre de absorção
A partir da concentração do componente i na corrente líquida rica,
considerando o percentual de absorção já definido anteriormente, e utilizando o
gráfico do Anexo B se determina a concentração de equilíbrio do componente i na
corrente gasosa e a concentração de equilíbrio do componente i na corrente líquida,

𝑦∗ =
𝑥𝑖 =
Onde:

𝑝𝑖
𝑃

𝑛𝑖
𝑛

(74)
(75)
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𝑦 ∗ = concentração de equilíbrio do componente i na corrente gasosa;
𝑥𝑖 = concentração de equilíbrio do componente i na corrente líquida;
𝑝𝑖 = pressão parcial do componente i na corrente gasosa;
𝑃 = pressão de equilíbrio referente a concentração do componente i na fase
líquida;
𝑛𝑖 = número de moles do componente i na corrente líquida;
𝑛 = número de moles totais da corrente líquida.
Das equações 74 e 75 temos a relação de equilíbrio do componente i nas
fases líquidas e gasosas
𝑦∗

= 𝑚𝑖

𝑥𝑖

(76)

Onde:
𝑚𝑖 = relação de equilíbrio do componente i entre a corrente gasosa e a
corrente líquida;
Desta forma

podemos determinara

concentração

de

saturação

do

componente i no líquido 𝑥1 a partir da composição do componente na fase gasosa 𝑦1

𝑥1 =

𝑦1

(77)

𝑚𝑖

Onde:
𝑥1 = concentração de saturação do componente i no liquido;
𝑦1 = concentração de saturação do componente i no gás;
b. Determinação da velocidade mássica superficial no ponto de inundação
da torre de absorção
Uma vez determinada às condições de saída do componente i no líquido 𝑥1
e de entrada do componente na fase gasosa 𝑦1 , pode-se determinar a vazão de
líquido necessária para a absorção do componente i.
𝑉 ′ (𝑦1 − 𝑦2 ) = 𝐿′ (𝑥1 − 𝑥2 )
(𝑦 −𝑦 )

𝐿′ = 𝑉 ′ (𝑥1 −𝑥2 )
1

Onde:

2

(78)
(79)
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𝑉 ′ = vazão molar da corrente de gás;
𝐿′ = vazão molar da corrente liquida;
𝑦1 = fração molar do componente i na corrente gasosa rica;
𝑦2 = fração molar do componente i na corrente gasosa pobre;
𝑥1 = fração molar do componente i na corrente liquida rica;
𝑥2 = fração molar do componente i na corrente liquida pobre.
Utilizando-se a densidade da corrente gasosa e da corrente líquida de entrada
determina-se a expressão
𝑉′
𝐿′

𝜌

𝑉
√𝜌 =

𝐺𝑔

𝐿

𝐺𝑙

𝜌𝑉

√𝜌

(80)

𝐿

Onde:
𝐺𝑔 = vazão mássica da corrente de gás;
𝐺𝑙 = vazão mássica da corrente líquida;
𝜌𝑉 = densidade da corrente gasosa de entrada na torre de recheio;
𝜌𝐿 = densidade da corrente líquida de entrada na torre de recheio.
Utilizando-se o gráfico do Anexo D e a expressão 80 determina-se a
velocidade de inundação para torres de recheio
𝑣𝑔 2
𝑔𝑐

𝑎

𝜌

(𝑋 3𝑖 ) 𝜌𝑉 𝜇0.2 = 𝑘

(81)

𝐿

Onde:
𝑣𝑔 = velocidade superficial do gás na torre de recheio;
𝑔𝑐 = aceleração da gravidade;
𝑎𝑖 = área interfacial entre o gás e o liquido por volume vazio da torre;
𝑋= fração de vazios no volume do recheio ou porosidade do recheio;
𝜇= viscosidade do líquido.
Sendo 𝑘 retirado do gráfico, tem-se,

𝑣𝑔 2 = 𝑘
O termo (

𝑎𝑖

𝑋3

𝑔𝑐

𝑋3

𝜌

( ) 𝐿
𝜇0.2 𝑎 𝜌
𝑖

(82)

𝑉

) é determinado pela Tabela 3-8 a seguir.

No ponto de inundação as velocidades mássicas superficiais são:
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𝑓

Gás

𝐺𝑔 = 3600. 𝑣𝑔 . 𝜌𝑉

Líquido

𝐺𝑙 = 𝐺𝑔 .

(83)

𝑓 𝐿′
𝑉′

𝑓

(84)

Onde:
𝑓

𝐺𝑔 = vazão mássica por área da corrente de gás no ponto de inundação;
𝑓

𝐺𝑙 = vazão mássica por área da corrente liquida no ponto de inundação;
Tabela 3-8: Características dos recheios da coluna
Material do recheio

Anéis de Raschig

Selas de Berl

𝒂

Dimensão

Valor de ( 𝟑 )

¼ in

2330

½ in

406

¾ in

214

1 in

185

1½ in

100

2 in

65

¼ in

4200

½ in

450

¾ in

185

1 in

130

1½ in

79

𝑿

Fonte: Adaptado de Brown et al, 1960

c. Determinação do diâmetro da torre de absorção
Para o ponto de inundação desejado, temos que,
Gás

𝑓′

𝑓

𝐺𝑔 = 𝐺𝑔 . 𝑓

(85)

Onde

𝑓 = percentual de inundação da torre;
𝑓′

𝐺𝑔 = vazão mássica por área da corrente de gás no ponto de inundação
desejado.
Desta forma, determinamos a área transversal da coluna

𝑆=

𝐺𝑔
𝑓′

𝐺𝑔

Daí determinamos o diâmetro da torre de recheio:

(86)
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𝐷=√

4.𝑆𝑡

(87)

𝜋

Onde
𝑆𝑡 = seção transversal da torre de recheio;
𝐷 = diâmetro da torre de recheio.
d. Determinação do número de unidades de transferências da torre de
recheio
Para a determinação do número de unidades de transferência temos que
𝑑𝑦

𝑍

− ∫ (1−𝑦).(𝑦−𝑦 ∗ ) = 𝑛𝐺 =

𝐻𝑇𝑈𝐺

(88)

Resolvendo a integral temos que
𝑑𝑦

1

− ∫ (1−𝑦).(𝑦−𝑦 ∗ ) = (1−𝑦).(𝑦−𝑦∗ )

(89)

Pelo balanço material temos também
𝑉

𝑥 = . (𝑦 − 𝑦2 )

(90)

𝐿

Assumindo que a expressão (1 − 𝑦) = 1, para sistemas diluídos, então temse a equação

𝑛𝐺 =

𝑦1 −𝑦2

(91)

(𝑦 −𝑦∗ )−(𝑦2 −𝑦∗2 )
[ 1 1
]
(𝑦 −𝑦∗ )
ln 1 1
(𝑦2 −𝑦∗2 )

Onde
𝑛𝐺 = número de unidades de transferência.
e. Determinação da altura das unidades de transferências da torre de
recheio
A partir da determinação do termo 𝑚

𝑉
𝐿

e utilizando-se o gráfico do Anexo C

encontra-se 𝐻𝑇𝑈𝐺 e daí a altura do recheio utilizado pela equação.

Onde
𝐻𝑇𝑈𝐺 = altura das unidades de transferência.
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f. Determinação da altura do recheio da torre
Esta é dada pela equação
𝑍 = 𝑛𝐺 . 𝐻𝑇𝑈𝐺

(92)

Onde
𝑍= altura do recheio da torre.
Para o desenvolvimento da seção absorvedora que está associada ao
cristalizador-reativo, foi considerado o roteiro de cálculo acima, para o recheio da torre
foram utilizados anéis de raschig de 1” e uma taxa de absorção de 95% para a amônia,
com isso chegamos ao resultado apresentado na Tabela 3-9.
Tabela 3-9: Resultado do cálculo da absorvedora do cristalizador-reativo

𝐺𝑔

𝐺𝑙

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑦1

𝑥1

𝑇

𝑓

𝐷

𝑍

(%)

(%)

(°𝐶)

(%)

(𝑚)

(𝑚)

1,581x101

1,928x102

1,220

2,00

80

70

1,63x101

2,55

Fonte: Autor (2016)

Diante dos resultados obtidos percebemos que seria inviável a adaptação de
uma seção de recheios de 2,55 m em cima do protótipo do cristalizador-reativo e para
facilitar a construção do protótipo, e termos uma altura onde fosse de fácil acesso para
a montagem, manutenção e ajustes necessários no protótipo, definimos a taxa de
absorção de apenas 32%, para acompanhamento do sistema de abatimento. Desta
forma, temos a altura de torre adequada ao tamanho do cristalizador-reativo, como
apresentado na Tabela 3-10.
Tabela 3-10: Resultado do cálculo da absorvedora do cristalizador-reativo piloto

𝐺𝑔

𝐺𝑙

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑦1

𝑥1

𝑇

𝑓

𝐷

𝑍

(%)

(%)

(°𝐶)

(%)

(𝑚)

(𝑚)

1,581x101

1,928x102

1,220

2,00

80

45

1,200x10-1

1,320x10-1

Fonte: Autor (2016)

Com este resultado, tem-se uma seção de recheio com 13 cm de altura e 12
cm de diâmetro sendo possível, construí-lo sobre o cristalizador-reativo como
apresentado na Figura 3-12.
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Figura 3-12: Visão do absorvedor

Fonte: Autor (2016)

3.2 PROJETO DO CRISTALIZADOR-REATIVO (MSMPR)
Uma vez definidos todos os acessórios constituintes do cristalizador, pode-se
iniciar o estudo de projeto do novo cristalizador-reativo (MSMPR) para a produção de
hexamina.
Segundo Mersmann (2001), a seleção e concepção de um cristalizador
dependem do tipo de supersaturação produzida (resfriamento, evaporação,
abafamento e reação química), do modo de operação (continuo ou batelada), da
distribuição do tamanho dos cristais, do tamanho médio dos cristais e da pureza do
produto.
Em geral, é possível “cultivar” praticamente qualquer distribuição de tamanho
de cristais, mas este é um processo complexo no que diz respeito ao equipamento
(volume do cristalizador) e à operação (classificação da cristalização, dissolução dos
finos, semeadura da solução, controle exato da supersaturação e alternância entre os
cristalizadores). No cristalizador, a supersaturação deve ocorrer uniformemente em
toda a zona de crescimento, a solução deve ser bem misturada e todos os cristais
estar em suspensão (MERSMANN, 2001).
Existem 4 métodos para que a cristalização em solução ocorra, muitas vezes
é possível utilizar a combinação delas para que se tenha o melhor resultado no
processo produtivo, tanto em relação aos custos envolvidos quanto na qualidade final
do produto.
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3.2.1 Cristalização por resfriamento
A cristalização por resfriamento é comumente praticada para as soluções
onde a solubilidade é uma forte função da temperatura. O resfriamento pode alcançar
o grau de cristalização desejado quando a solubilidade é suficientemente baixa no
final da operação de resfriamento. Para a cristalização por resfriamento, os seguintes
fatores podem afetar o perfil da supersaturação local ou globalmente (TUNG et al,
2009):
(1) Taxa de resfriamento e temperatura de parede;
(2) Largura da zona metaestável;
(3) Taxa de nucleação e taxa de crescimento de cristais inerentes;
(4) Presença ou ausência de sementes e a quantidade de sementes;
(5) Mistura e transferência de massa;
(6) Sistema de solvente;
(7) Impurezas (dissolvidas ou em suspensão).

3.2.2 Cristalização evaporativa
O aumento da concentração por evaporação ou destilação é um método
comum de aumentar a supersaturação e induzir a cristalização. A evaporação ou
destilação pode ser executado à pressão atmosférica, ou sob uma pressão reduzida
quando a estabilidade do substrato não é compatível com a temperatura requerida
para a destilação a temperatura atmosférica. Algumas das vantagens deste processo
são as seguintes (TUNG et al, 2009):
(1) Combinação com uma mudança de solvente e cristalização simultânea;
(2) Combinação com reação, remoção do subproduto volátil da reação e
cristalização simultânea;
(3) Combinação com a cristalização por resfriamento;
(4) Combinação com a cristalização por antissolvente.
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3.2.3 Cristalização com antissolvente
A adição de um antissolvente é potencialmente o melhor método para
alcançar uma distribuição de tamanho de partícula (DTP) controlada e escalável. A
adição pode ser semibatelada – adição do antissolvente à solução de produto ou
solução do produto adicionado ao antissolvente (adição inversa) – ou adição contínua
usando um misturador em linha ou um vaso com agitação. A desvantagem óbvia do
processo com antissolvente é a necessidade de se introduzir um ou mais solventes,
reduzindo, assim, a produtividade volumétrica e a criação de uma mistura de solventes
que requer alguma forma de purificação / separação para o processamento a jusante
e /ou recuperação (TUNG et al, 2009).

3.2.4 Cristalização reativa
Este método de cristalização tornou-se cada vez mais comum na indústria
farmacêutica, porque moléculas orgânicas geralmente têm fraca solubilidade em água
e tem de ser convertido para uma forma de sal para melhorar a solubilidade em água
e melhorar a biodisponibilidade.
Cristalização reativa ou precipitação também é usada na indústria de química
fina para criar partículas finas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo
produtos químicos para fotografia, corantes, tintas de impressão, agroquímicos,
formulações tópicos, e cosméticos.
Quando a supersaturação de um composto é criada pela sua formação por
meio de reação química denomina-se de cristalização reativa ou precipitação. A
cristalização reativa é utilizada apenas quando o produto é cristalino. A precipitação é
um termo mais geral aplicado tanto para produtos cristalinos quanto amorfos.
A cristalização reativa difere dos outros processos porque a supersaturação
não resulta de uma ação sobre as propriedades físicas da solução e sim de uma
reação química onde dois componentes solúveis resultam em um produto menos
solúvel que começa a cristalizar.
Segundo David e Klein (2001), tanto a cinética de reação quanto à cinética de
cristalização devem ser consideradas, além disso, os efeitos de mistura devem ser
considerados em duas formas:
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(1) a homogeneidade global ou parcial do vaso (também chamado de
macromistura), que é um problema geral também para os cristalizadores
clássicos;
(2) os efeitos de mistura local (também chamado de micromistura),
particularmente perto do ponto de alimentação dos reagentes.
Neste ponto, no caso de cinética de reações rápidas, a supersaturação pode
ser muito elevada e, assim, as altas taxas de nucleação podem ser observadas. Então
as taxas de cinéticas de reação e cristalização são mais rápidas ou na mesma ordem
de magnitude das taxas dos processos de mistura, resultando numa competição entre
a mistura, a reação e a nucleação (DAVID e KLEIN, 2001).
A cinética de mistura terá um elevado efeito sobre os cristais gerados,
especialmente na concentração do número de cristais formados e do seu tamanho
(DAVID e KLEIN, 2001).
Ainda segundo David e Klein (2001), o estudo da cristalização reativa é mais
difícil do que da cristalização clássica, porque a geração de cristal depende de vários
processos, os quais têm suas próprias cinéticas (por exemplo, a reação química, a
cristalização, e a mistura). A competição entre estas três etapas geralmente resulta
em (a) cristalização rápida e especialmente a nucleação, que é muito problemática
para ser mantida sob controle, e (b) várias zonas no equipamento, mostrando
diferentes condições de mistura e, consequentemente, condições reacionais e de
cristalização muito diferente. Portanto, é necessário dividir o reator em zonas ideais,
tendo estabelecido em cada zona, os parâmetros de mistura, a cinética global da
cristalização reativa, e mecanismos subsequentes influenciados por mistura.
Outro ponto abordado por David e Klein (2001), é que devido à complexidade
da cristalização reativa, os passos a seguir devem ser estudados:
(1) A cinética da reação química que conduz à supersaturação. Estas
cinéticas são frequentemente muito rápidas, especialmente quando se
combina espécies iônicas ou por reações de ácido-base, o que leva, por
sua vez, a alta supersaturação local. Em alguns casos, esta cinética pode
ser complexa, para reações de gás-líquido ou para reações entre
moléculas orgânicas, por exemplo;
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(2) A cinética da cristalização, incluindo nucleação primária e secundária, o
crescimento, a aglomeração e a maturação de Ostwald, podem ser
considerados como mecanismos importantes durante a precipitação de
partículas

muito

pequenas.

As

espécies

são

frequentemente

componentes iônicos e, como um exemplo, o crescimento pode ser
considerado como um passo bastante complicado, porque se leva em
consideração a integração da superfície e a difusão dos dois íons;
(3) A cinética da mistura, que podem ter um efeito elevado em ambas às
taxas cinéticas (de reação e de cristalização), se elas são da mesma
ordem de grandeza, tanto a macromistura quanto a micromistura devem
ser consideradas neste caso.
De acordo com Tung et al. (2009), a distribuição de tamanho de partícula final
(PSD) de cristalização é determinada pelo balanço entre as taxas de nucleação e de
crescimento de cristais. A nucleação e o crescimento rápido podem ocorrer também
como resultado da oclusão de impureza e/ou solvente. Além disso, estas pequenas
partículas normalmente podem aglomerar em estruturas fracas que são prontamente
quebradas durante o envelhecimento no cristalizador, na transferência para um filtro,
no filtro, e/ou no secador. As baixas taxas de filtração resultantes, a elevada retenção
de solvente, lavagem pobres, aglomeração, e secagem lenta podem ser impraticáveis
para uma operação de produção.
A modelagem do precipitador (cristalizador-reativo) precisa considerar todos
esses fenômenos e suas interações. É especialmente importante levar em conta os
modelos de mistura, se a cinética de cristalização e/ou de reação é rápida.

3.2.5 Tipos de cristalizadores
Para os vários produtos existentes foram desenvolvidos modelos de
cristalizadores diferentes conforme a necessidade e as propriedades de cada solução,
logo para a sua correta aplicação é necessário ter algumas informações básicas sobre
o material a ser cristalizado e sobre sua solução mãe:
(1) O material é um material hidratado ou anidro?
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(2) Qual é a solubilidade do composto em água, ou quaisquer outros
solventes sob consideração e como é que esta muda com a temperatura
e o pH?
(3) Existem outros compostos na solução que co-precipitado ou que
permanecem em solução, em caso afirmativo, como é que a sua presença
afeta a solubilidade do componente principal?
(4) Qual vai ser a influência das impurezas no formato cristalino e na taxa de
crescimento e de nucleação?
(5) Quais são as propriedades físicas da solução e do cristal?
(6) Qual a pressão de vapor d’água existente na solução saturada e nos
cristais como função da temperatura?
(7) Qual é o calor de cristalização?
(8) Qual é a taxa de produção e em que base essa taxa de produção é
calculada?
(9) Quais os materiais de construção que podem ser utilizados em contato
com as soluções a várias temperaturas?
(10) Que utilitários serão utilizados no cristalizador e quais são os custos
associados a estas utilidades?
(11) O produto final será misturado com outros materiais cristalinos ou
sólidos?
(12) Qual é o tamanho necessário do cristal do produto, e como este material
pode ser separado do licor mãe e depois seco?
(13) Como podem estes sólidos ou misturas ser manipulados e armazenados
sem ruptura indevida ou endurecimento?
De posse destas informações, encontramos uma serie de cristalizadores
descritos por Bennett (2001):
3.2.5.1 Cristalizadores em batelada
Para aplicações que envolvem quantidades relativamente pequenas de
material ou quando o material a ser processado tem de ser manuseado diferente do
modo contínuo, é muitas vezes conveniente usar um cristalizador em batelada à vácuo
semelhante ao mostrado na Figura 3-13.
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Tipicamente, o ciclo em equipamentos a bateladas deste tipo varia de 2 a 8
horas. No final do ciclo, o material é descarregado para um tanque agitado a partir do
qual ele é removido em batelada ou de modo contínuo para a separação e a secagem.
O tempo necessário para o enchimento e descarga do cristalizador deve ser
adicionado ao tempo utilizado para processamento do material no interior do
cristalizador a fim de calcular o tempo de ciclo da batelada.
Outras aplicações que são melhores tratadas em cristalizadores em bateladas
a vácuo são aqueles em que o material é resfriado através de uma faixa muito larga
de temperatura e/ou para uma temperatura final que requer vácuo elevado.
Nestes casos, um grande ejetor ou bomba booster é utilizado durante a parte
do resfriamento para comprimir o vapor a partir das condições finais para uma pressão
suficientemente elevada para que ele possa ser condensado com água de
refrigeração disponível. Nesses casos, as economias de uso de vapor no cristalizador
em bateladas a vácuo são abordadas apenas para equipamentos contínuos múltiplos
estágios com cinco ou mais etapas.
Figura 3-13: Cristalizador em batelada a vácuo sem booster da Swenson

Fonte: Bennett, 2001
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3.2.5.2 Cristalizadores de suspensão fluidizada
O cristalizador de suspensão fluidizada ou cristalizador Oslo como às vezes é
conhecido é apresentado na Figura 3-14. Esta concepção foi uma das primeiras
disponível para a cristalização de materiais grosseiros e opera pela mistura da
alimentação de solução concentrada a quente com o fluxo distribuído de líquido
bombeado para o vaporizador, onde o solvente é evaporado adiabaticamente. O
líquido que é supersaturado, nesse ponto, deixa o vaporizador através do tubo de
descida e entra na câmara de suspensão na porção mais baixa.
Figura 3-14: Cristalizador de suspensão fluidizada da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

Neste ponto, o fluido que entra agita os cristais maiores presentes na câmara
de suspensão e os mantêm num estado fluidizado na entrada de solução
supersaturada. Uma porção dos cristais mais grosseiros pode ser removida
continuamente, como mostrado, pelo bombeamento da lama diretamente a partir da
porção inferior da câmara de suspensão. Na porção superior da câmara de
suspensão, os cristais do produto separado a partir do licor mãe, deixam apenas uma
pequena quantidade de finos para recircular com a solução de entrada. Cristais finos
indesejados são dissolvidos pela mistura com água e voltam para o cristalizador onde
a água deve ser evaporada.
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Embora as folgas estreitas entre o tubo de descida e a parte inferior da câmara
de suspensão possam apresentar dificuldades com entupimentos devido ao
crescimento dos cristais, este projeto tem sido amplamente utilizado para a produção
de alguns materiais grosseiros, tais como sulfato de amônio. Seu melhor campo de
aplicação é para cristais de elevada taxa de sedimentação, como o sulfato de níquel.
3.2.5.3 Cristalizadores de circulação forçada
O cristalizador, apresentado na Figura 3-15, é conhecido como cristalizador
de circulação forçada (CF), ou cristalizador de suspensão mista e remoção do produto
misturado (MSMPR). O cristalizador é constituído por um corpo dimensionado para
liberação do vapor com um nível de líquido suficientemente alto abrangendo um
volume suficiente que retenha os cristais em crescimento. A taxa de circulação deve
ser grande o suficiente para manter a suspensão dos cristais presentes. A sucção da
porção inferior do corpo passa por uma bomba de circulação, por um trocador de calor
e retorna para o corpo através de uma entrada tangencial ou uma entrada vertical. O
trocador de calor é omitido nos casos em que o resfriamento adiabático é suficiente
para produzir um bom rendimento de cristais.
Figura 3-15: Cristalizador de circulação forçada da Swenson

Fonte: Bennett, 2001
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O uso mais comum deste cristalizador é como um cristalizador evaporativo
com materiais que têm solubilidade relativamente plana ou solubilidade invertida. É
também útil para a evaporação a partir de soluções em que existem componentes a
serem cristalizados por etapas.
Quando o trocador de calor é usado, ele possui um passo ou dois passos, e
é concebido para subidas de temperatura, relativamente baixas, da solução
bombeada através do trocador. Isto limita a supersaturação durante o aquecimento
dos materiais de solubilidade invertida. Na maioria das aplicações, o T líquido-vapor
é também limitada a fim de evitar a ebulição da solução bombeada através dos tubos
ou da vaporização desta na parede do tubo.
Este tipo de equipamento de cristalização é provavelmente o mais
amplamente utilizado dentre todos e é encontrado em tamanhos que variam de 0,6 m
para equipamentos de laboratório até mais de 12 m de diâmetro. Por libra de produto
produzido, ele é normalmente menos caro entre os equipamentos disponíveis, em
particular quando são necessárias quantidades substanciais de evaporação.
O cristalizador CF é recomendado para a cristalização de uma vasta gama de
compostos orgânicos e inorgânicos, tais como cloreto de sódio, sulfato de sódio,
mono-hidrato carbonato de sódio, ácido cítrico, ureia, açúcar, etc.
3.3.5.4 Cristalizadores do projeto de tubo defletor
O cristalizador de projeto de tubo defletor (PTD) apresentado na Figura 3-16
consiste de um corpo no qual os cristais em crescimento são circulados da parte
inferior para a superfície de ebulição por meio de um grande movimento lento do
agitador com hélices. Em torno do magma suspenso de cristais em crescimento existe
uma zona de sedimentação anelar a partir da qual o licor-mãe pode ser removido pelo
transporte dos cristais finos. Os cristais finos são separados a partir da suspensão de
cristais em crescimento por sedimentação gravitacional na zona do defletor anelar.
Os cristais finos no licor mãe que deixam a zona defletora são enviados para
uma etapa seguinte, decantação, ou troca de calor, no caso de um cristalizador
evaporativo-PTD. O licor mãe retorna para a sucção do agitador circulador depois que
os finos foram destruídos por aquecimento, pela mistura com a alimentação diluída,
ou pela água, de acordo com o processo.
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Alimentação de entrada também é misturada no centro do agitador, e no caso
de cristalizadores de resfriamento adiabático ou cristalizadores evaporativos, o
aumento de temperatura no magma circulado causado pela mistura da alimentação
ou pelo licor mãe aquecido está na ordem de 1°C. Este aumento de temperatura baixa
pode ser alcançado com baixíssimo consumo de energia por causa da pequena perda
de carga no circuito percorrido pelo líquido-sólido circulado.
Figura 3-16: Cristalizador do projeto de tubo defletor da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

A quantidade de mudanças de temperatura, com a lama bombeada pela
superfície de ebulição limita a quantidade de supersaturação criada por passagem a
cerca de 1°C e, assim, limita a taxa de nucleação a valores muito baixos. A ação de
ebulição é concentrada principalmente no centro do vaso e é bem distribuída através
superfície pela entrada vertical. Normalmente, estes tipos de cristalizadores operam
com uma suspensão de sólidos de 25-50% do volume aparente fixo. A queda de baixa
temperatura na superfície da ebulição e a distribuição uniforme de ebulição criado pelo
padrão de circulação minimiza o acúmulo de cristalização nas paredes do cristalizador
e estende o ciclo de operação.
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Não há folgas onde o acúmulo de sólidos possa produzir uma grande redução
na taxa de circulação, tal como pode ocorrer em outros projetos de cristalizador. Este
tipo de equipamento é particularmente útil em aplicações com cristalizador de
resfriamento múltiplo estagio, onde o resfriamento da solução de alimentação em cada
fase limita a densidade da suspensão natural em alguns por cento. Por meio da zona
defletora, a densidade da suspensão em operação no cristalizador pode ser
aumentada para qualquer valor conveniente, através da regulação da taxa de baixo
fluxo da suspensão e remoção do licor mãe a partir da secção defletora.
Quando um material de fase sólida cristaliza como resultado da reação de
dois componentes, é frequentemente vantajoso realizar esta reação num cristalizador
reativo ao invés de realizá-la num reator.
A reação não necessita ser limitada a líquidos e gases, como se mostra na
Figura 3-17.
Figura 3-17: Cristalizador PTD reativo da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

96 de 165

Na Figura 3-18, por exemplo, um minério é dissolvido (decomposto) em licormãe atingindo a supersaturação e a cristalização de outro material cristalino. Os
materiais também podem ser precipitados por efeito do íon comum, ou por "salting
out" através da adição de soluções ou outros sólidos. Estas técnicas são importantes
porque frequentemente reduzem o consumo de energia.
Figura 3-18: Cristalizador PTD reativo atmosférico da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

3.2.5.5 Cristalizadores de superfície resfriada
A Figura 3-19 mostra um cristalizador de superfície resfriada. O equipamento
consiste de um tubo de invólucro e trocador de calor através dos tubos é bombeada a
suspensão de cristais em crescimento, um corpo cristalizador para fornecer tempo de
retenção, e uma bomba de recirculação e tubulação. Internamente, dentro do corpo
do cristalizador está um defletor de modo que as partículas finas possam ser
separadas do magma de crescimento dos cristais para o controle de tamanho e
controle da densidade da suspensão.
A taxa de circulação através dos tubos do trocador de calor é normalmente
suficientemente grande para que a queda de temperatura seja na faixa de 1°C a 2°C.
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Em torno dos tubos está o meio de resfriamento que pode ser água circulada
através de chicanas segmentares ou um refrigerante que é vaporizado pelo calor
removido através dos tubos.
Figura 3-19: Cristalizador de superfície resfriada da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

Uma vez que a parede do tubo é a parte mais fria do sistema de cristalização,
é importante que a diferença de temperatura entre esta parede do tubo e a lama
bombeada através do tubo seja tão pequena quanto praticável. Valores praticáveis
dependem do ciclo de trabalho e de muitos materiais, T’s na faixa de 5°C a 10°C são
necessários para obter ciclos de operação razoáveis.
Este tipo de equipamento é frequentemente utilizado quando o ponto de
elevação da ebulição da solução é extremamente alto, como no caso de soluções
cáusticas ou quando o nível de temperatura é tão baixo que não existe uma
possibilidade real do uso de evaporação a vácuo.
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3.2.5.6 Cristalizadores com refrigeração por contato direto
O cristalizador do projeto de tubo defletor, mostrado na Figura 3-20, ou o
cristalizador de circulação forçada podem ser usados como um cristalizador com
refrigeração por contato direto nos casos em que a cristalização ocorre a uma
temperatura tão baixa que é impraticável a utilização de resfriamento de superfície,
ou quando a rápida cristalização de sólidos sobre as paredes do tubo iria sujar um
cristalizador de superfície resfriada convencional.
Figura 3-20: Cristalizador com refrigeração por contato direto da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

Em cristalizadores de refrigeração de contato direto, o refrigerante é misturado
com o magma circulado dentro do corpo do cristalizador onde absorve calor e é
vaporizado. O vapor refrigerante deixa a superfície do cristalizador assim como o
efeito do vapor de água num cristalizador evaporativo convencional.
O vapor do refrigerante tem de ser comprimido, condensado, e, em seguida
recirculada para o cristalizador para manter as condições de operação contínua. Os
refrigerantes

escolhidos

devem

ser

relativamente

insolúveis

nas

soluções

processadas e têm as características termodinâmicas necessárias para minimizar a
potência do compressor.

99 de 165

3.2.5.7 Cristalizadores do tubo de teflon
A Figura 3-21 mostra um cristalizador de superfície refrigerada que utiliza
tubos de teflon como trocador de calor. Os tubos de teflon estão suspensos no interior
do magma em uma posição relaxada ou flexível, de modo que eles se movam durante
a agitação das turbinas ou hélice.
Figura 3-21: Cristalizador dos tubos de teflon da Swenson

Fonte: Bennett, 2001

Depósitos de cristais que normalmente se acumulam sobre a superfície a ser
resfriada não aderem aos tubos de teflon tão rapidamente como seriam nos tubos de
metal. O movimento suave dos tubos de teflon tem também um papel crucial na
prevenção da acumulação de sólidos, os quais são essenciais para os ciclos de
operação mais longos. Usando esta técnica, tanto os ciclos de operação mais longos
quanto às temperaturas diferenciais maiores entre o refrigerante e o magma podem
ser empregados.
3.2.5.8 Cristalizadores spray
Para aplicações onde o calor residual, a uma temperatura muito baixa, está
disponível e em que o produto não será contaminado pelo ar atmosférico nem
contaminar o ar em si, é possível utilizar a cristalização por pulverização. Uma secção
transversal de uma unidade típica é mostrada na Figura 3-22.
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Neste tipo de equipamento, a lama fluida a ser cristalizada é pulverizada
através de uma corrente de ar de resfriamento, supersaturando assim a solução em
circulação com os cristais em suspensão. Em outros aspectos, o ciclo da lama no
cristalizador é semelhante a um cristalizador de circulação forçada, onde a entrada de
calor, através de um trocador de calor ou do resfriamento adiabático, pode ser usada
para fornecer o calor de vaporização do solvente.
Figura 3-22: Processo típico do cristalizador evaporador spray

Fonte: Bennett, 2001

Sistemas deste tipo podem funcionar durante os meses de inverno e produzir
temperaturas finais que são menores que 0°C, e pode condensar o calor de um
evaporador múltiplo-efeito, acrescentando assim uma etapa de cristalização adicional
e eliminando a necessidade de uma fonte de água de refrigeração ou uma torre de
resfriamento. Apesar de tal equipamento ser relativamente novo, o seu uso está
aumentando e mostra grande potencial, especialmente para aplicações onde o
tamanho de cristal e a temperatura do líquido final não são críticos.
3.2.5.9 Cristalizadores com jatos de colisão
Este cristalizador já foi descrito na seção 3.1.2, e faz referência a Figura 3-3.
Diante das informações levantadas até esse ponto, tem-se a possibilidade de
se projetar o novo cristalizador-reativo, levando em consideração os acessórios
internos que já foram projetados.
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3.2.6 Cálculo de cristalizadores
O balanço populacional definido por Randolph e Larson (1988) para um
cristalizador reativo MSMPR continuo é dado por:
𝛿𝑛
𝛿𝑛
𝑑(𝑙𝑜𝑔𝑉)
𝑄
+ 𝐺. + 𝑛.
+ 𝑛. 𝑉
𝛿𝑡
𝛿𝐿
𝑑𝑡

=𝐵−𝐷

(94)

Desconsiderando a quebra de cristais e a aglomeração, tem-se a equação:
𝛿𝑛
𝛿𝑛
𝑛
+ 𝐺 𝛿𝐿 + 𝜏
𝛿𝑡

=0

(95)

Desta forma, para as condições iniciais, tem-se:
𝑛(𝐿, 0) = 0

(96)

E para a condição de contorno 𝑛(0, 𝑡) que é a densidade populacional de
núcleos, tem-se:
𝑛(0, 𝑡) = 𝑛° =

𝐵°
𝐺

(97)

De acordo com Jones (2002), temos as seguintes definições:
(1) Massa total de cristal por unidade de volume do cristalizador:
𝑀𝑇 = 6. 𝜆. 𝜌𝑐 . 𝑛°. (𝐺. 𝜏)4

(98)

(2) Taxa da produção de sólidos;
𝑃 = 𝑀𝑇 . 𝑄

(99)

(3) Tamanho dominante do cristal do produto;
𝐿𝐷 = 3. 𝐺. 𝜏

(100)

(4) Cinéticas da cristalização;
Das equações (10) e (29) temos:
𝑗

𝐵 = 𝐾𝑁′ . 𝑀𝑇 . 𝑆 𝑏
𝐺 = 𝑘𝑔 . 𝑆 𝑔
Logo:
𝑗

𝐵 = 𝐾𝑅 . 𝑀𝑇 . 𝐺 𝑖

(101)

Sendo
𝑛

𝑖=𝑔
𝐾𝑅 =

(102)
𝐾𝑁
𝐾𝑔𝑖

Onde:
𝐾𝑅 = coeficiente da taxa de nucleação heterogênea;

(103)
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𝑗 = coeficiente da densidade do magma da taxa de nucleação;
𝑖 = ordem da taxa de reação;
𝜌𝑐 = densidade dos cristais de hexamina.
𝑖−1

𝑀𝑇 = 6. 𝜆. 𝜌𝑐 . [𝑘𝑅 . 𝑀𝑇 . 𝐺

𝐿

4

] ( 3𝐷 )

(104)

1

𝜏=

𝐿𝐷 2.𝜆.𝜌𝑐 .𝑘𝑅 .𝐿4𝐷 𝑖−1
3

[

27

]

(105)

(5) Volume do cristalizador;
𝑉 = 𝜏. 𝑄

(106)

O projeto de desenvolvimento do cristalizador-reativo tem por base a
integração das operações unitárias já projetadas nas seções anteriores para tornar o
projeto energeticamente atrativo, uma vez que, economiza cargas energéticas
adicionais e novas bombas para a transferência de produtos a outros equipamentos.
As operações unitárias envolvidas agregadas ao cristalizador-reativo foram:
(1) Mistura e agitação – implementada com o misturador JET;
(2) Absorção – implementado com a seção de absorção com anéis de
raschig;
(3) Troca térmica – implantada com a colocação da serpentina interna do
cristalizador;
(4) Reação química – realizada na seção de shocking do misturador JET.
As condições operacionais do cristalizador-reativo para o projeto deste
equipamento estão descritas a seguir:
(1) Produção de 45 kg/dia, o que gera a quantidade de hexamina necessária
para as análises laboratoriais.
(2) Temperatura de projeto de 100°C;
(3) Temperatura de operação de 65°C a 80°C, sob o vácuo do ponto de
orvalho da água, o que evita a degradação e escurecimento do produto circulante;
(4) Pressão de projeto é de vácuo absoluto;
(5) Pressão de operação de 0,4833 kgf/cm²a;
(6) pH entre 7,0 e 8,0, buscando-se sempre o pH acima de 7,0;
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(7) Excesso de amônia no meio reacional de 1%, o que garante o completo
consumo do formaldeído e o auxílio na cristalização da hexamina, já apresentado
anteriormente.
(8) O tamanho do cristal médio adotado será de 320 µm com o intuito de
reduzir a quantidade de produto arrastado pelo ar no momento da secagem no
secador de leito fluidizado existente.
Além destas informações, utilizaremos os parâmetros cinéticos desenvolvidos
por Alamdari e Tabkhi (2004), uma vez que as condições operacionais são muito
semelhantes, os parâmetros cinéticos estão descritos na Tabela 2-2, já apresentada
no decorrer deste trabalho.
Os resultados apresentados na Tabela 3-11, definem o volume do protótipo
do cristalizador reativo, com resultado de 50 L.
Tabela 3-11: Resultado do cálculo do volume do cristalizador-reativo

𝐾𝑅
𝐿𝐷

𝜆

(𝑚)
3,200x10-4

2,6

𝑖
3,7x10-1

(

𝜌𝑐

𝑛°
s. m³.

kg
m³

.

m)

𝑄

𝜏

𝑉

𝑘𝑔
( 3)
𝑚

(ℎ)

𝑚3
( )
ℎ

(𝑚³)

1,300 x103

9,334

5,3x10-3

5,0x10-2

𝑠

1,853x106

Fonte: Autor (2016)

Uma vez calculado o volume foi possível projetar o cristalizador, já
considerando todas as modificações necessárias para a adequação dos acessórios
que o acompanham, sendo demonstrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.
Para facilitar o entendimento construtivo do cristalizador o esquemático do
mesmo é apresentado na Figura 3-24. Nesta é possível ver a entrada de formaldeído
representada pela letra C, que está interligada a serpentina J. A serpentina J se
comunica com a entrada lateral do ejetor I (fluxo succionado) enquanto a entrada de
amônia é representada por F e está diretamente ligada ao ejetor como fluxo motriz. O
ejetor I tem a função de otimizar a mistura entre o formaldeído e a amônia, garantindo
a plena reação entre os reagentes. Além disso, possui um trecho aberto no ejetor,
após a área de choque, que promove a devida agitação hidráulica.
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Figura 3-23: Visão completa do cristalizador-reativo da unidade piloto

Fonte: Autor (2016)

Além dessas entradas, o equipamento de cristalização-reativa para a produção
de hexamina possui uma entrada para admissão de água desmineralizada K e outras
duas para o retorno da solução de hexamina que retorna após a separação dos
cristais, sendo uma na parte superior com temperatura resfriada A e outra na parte
inferior com temperatura reacional G, que tem como função manter os cristais em
suspenção através de agitação hidráulica. O equipamento pode ser provido de
agitadores mecânicos a depender da produção de hexamina desejada. Para reduzir o
tempo de partida da unidade existe a possibilidade de utilização de vapor através da
entrada D1 e saída D2 para a camisa de aquecimento D.
A produção de hexamina é retirada do equipamento de cristalização-reativa a
partir da saída H, sendo enviada para o sistema de separação e secagem do produto
final.
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Figura 3-24: Esquemático construtivo do cristalizador-reativo da unidade piloto

Fonte: Autor (2016)

O cristalizador-reativo proposto é inovador por apresentar componentes que
inovam na produção de hexamina, trazendo à tona um equipamento inovador e
patenteável e atendendo aos quesitos econômicos, sociais e ambientais.
Resumidamente os componentes inovadores deste novo equipamento são:
(1) Uma serpentina de troca térmica para redução da temperatura do formol,
proveniente da reação catalítica com leito de prata, antes do ponto de
mistura e reação;
(2) Um misturador JET que tem como fluido motriz, a amônia e como fluido
succionado, o formol, com a função de otimizar a mistura e a reação
destes componentes. Além disso, a velocidade do fluido de mistura
proporciona ainda agitação hidráulica;
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(3) Um ponto de injeção de solução de hexamina no fundo do equipamento
para fluidizar os cristais de hexamina, facilitando o seu transporte e o
crescimento dos cristais;
(4) Um sistema de absorção de amônia composto por bicos aspersores,
recheios e eliminadores de gotas.

3.3 DEFINIÇÃO DO MODELO DE ADEQUAÇÃO A SER
PROPOSTO
Para a definição do modelo que melhor se adequasse a unidade de produção
de hexamina da Copenor, o modelo proposto obrigatoriamente deve ser adaptável ao
processo existente. Na Figura 3-25, apresenta-se o fluxograma de blocos com as
principais operações unitárias do processo produtivo da Copenor e na Figura 3-26
apresenta-se a adaptação a ser realizada para que o novo processo seja
implementado.
Figura 3-25: Processo existente na Copenor para produção de Hexamina
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Fonte: Autor (2016)

Abatimento de pó
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Figura 3-26: Processo a ser adaptado na Copenor para produção de Hexamina
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Fonte: Autor (2016)

Comparando os fluxogramas verifica-se que a redução energética é
predominante no modelo proposto, pois, além da redução do consumo de energia
elétrica com a parada de 03 bombas, tem-se a troca de 04 equipamentos por um
único, ainda com a expectativa de redução de emissões gasosas para o meio
ambiente e a não utilização de vapor para que se possa concentrar e cristalizar a
hexamina.
Para que se possa ter uma ideia do ganho que esse projeto propicia, somente
a economia financeira com relação ao vapor é da ordem de R$ 2 160 000,00/a,
considerado o volume de produção atual de hexamina na Copenor.
Para os testes de funcionalidade do cristalizador, faz-se necessário a
montagem de uma unidade piloto na unidade fabril da Copenor, interligada as
unidades de produção de formol prata (leito catalítico de prata eletrolítica) e de
hexamina.
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3.4 BALANÇO DE MASSA E ENERGIA DA UNIDADE PILOTO
De posse dos dados iniciais e das condições operacionais do cristalizadorreativo, foram calculadas as condições de cada corrente que compõe o fluxograma de
processo apresentado na Figura 3-27, sendo composta pelos equipamentos abaixo:
(1) P-101-K – resfriador do fluxo de formaldeído em fase gasosa;
(2) C-102-K – cristalizador reativo de hexamina;
(3)B-103-K – bomba de circulação da lama/solução de hexamina;
(4) P-104-K – resfriador da solução de recirculação de hexamina;
(5) EJ-105-K – ejetor/edutor de vácuo;
(6) F-109-K – filtros de manga dos cristais de hexamina;
(7) TQ-107-K – tanque de água de recirculação do sistema de vácuo a ejeção;
(8) B-108-K – bomba de circulação de água do sistema de vácuo a ejeção;
(9) P-106-K – resfriador da água de recirculação do sistema de vácuo a ejeção.
A partir deste fluxograma foi possível realizar um balanço de massa da unidade
piloto e determinar as variáveis que seriam utilizadas para o projeto dos equipamentos
para atender as necessidades de controle das variáveis de processo do cristalizador.
Figura 3-27: Fluxograma de processo da unidade piloto montada na Copenor para
produção de Hexamina

Fonte: Autor (2016)
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Os cálculos de balanço de massa e energia em regime estacionário foram
realizados numa planilha eletrônica e são apresentados nas Tabela 3-12 a Tabela
3-19.
Na Tabela 3-12 apresenta-se o fluxo de formaldeído na corrente 01, o fluxo de
metanol

na

corrente

02,

na

corrente

01.1

tem-se

o

fluxo

da

mistura

metanol/formaldeído que passa no trocador P-101-K para controle de temperatura, e
o fluxo da mistura na corrente 03 após este.
Tabela 3-12: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 01

Fonte: Autor (2016)
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A Tabela 3-13 apresenta o fluxo de amônia na corrente 04, o fluxo de nitrogênio
na corrente 05, o fluxo da mistura amônia/nitrogênio na corrente 06.
Tabela 3-13: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 02

Fonte: Autor (2016)
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Na Tabela 3-14 apresenta-se a corrente 06.1 que é a mistura das correntes 03 e 06
no sistema de mistura Jet no interior do cristalizador reativo C-102-K, a corrente 06.2
que é a corrente de reação de produção de hexamina após o sistema Jet, a corrente
07 é a vazão de água de resfriamento para controle da temperatura e taxa de
evaporação e a corrente 08 que é o fluxo da solução de hexamina formada no interior
do reator. A taxa de reação foi calculada de acordo com as equações (3) e (4) de
Wood e Stevens (1964) apresentadas na seção 2.3.
Tabela 3-14: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 03

Fonte: Autor (2016)
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A Tabela 3-15 apresenta a corrente 09 que é a lama de hexamina produzida
que é bombeada pela bomba B-103-K, já a corrente 10 são os cristais de hexamina
separados nos filtros de manga F-109-1/2K, a corrente 11 que é a solução de
hexamina de recirculação que se divide nas correntes 12 e 13, a corrente 12 vai para
o trocador P-104-K, onde será resfriada.
Tabela 3-15: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 04

Fonte: Autor (2016)
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Na Tabela 3-16 apresenta-se a corrente 13 que é a solução de hexamina
proveniente dos filtros F-109-K que irá fluidizar a lama de hexamina que se adensa na
bota do cristalizador reativo C-102-K, a corrente 14 é a solução de hexamina
proveniente do trocador P-104-K e que retorna para a seção de absorção do
cristalizador reativo C-102-K. As correntes 15 e 16 são internas ao cristalizador e
representam a parte inferior da seção de absorção.
Tabela 3-16: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 05

Fonte: Autor (2016)
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A Tabela 3-17 apresenta a corrente 17 que é a mistura de vapores gerados no
cristalizador e os incondensáveis, provenientes do fluxo de formaldeído, que são
removidos pelo sistema de vácuo, na corrente 18 tem-se a água de recirculação do
sistema de vácuo, bombeada pela bomba B-108-K, que vai ser resfriada no trocador
P-106-K. A corrente 19 é a água de recirculação após o trocador P-106-K que é
bombeado para o ejetor EJ-105-K. A corrente 20 é a mistura da água de recirculação,
dos vapores e dos incondensáveis após o ejetor EJ-105-K, que retorna para o tanque
T-107-K.
Tabela 3-17: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 06

Fonte: Autor (2016)
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A Tabela 3-18 apresenta a corrente 21 que é a saída dos gases
incondensáveis, para a atmosfera. Na corrente 22 e 23, está a vazão de água de
resfriamento (entrada e saída) necessária para o trocador P-101-K. Na corrente 24 a
vazão de água de resfriamento (entrada) necessária para o trocador P-104-K.
Tabela 3-18: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 07

Fonte: Autor (2016)
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Na Tabela 3-19 tem-se a corrente 25 que é a vazão de água de resfriamento
(saída) necessária para o trocador P-104-K, e por fim as correntes 26 e 27 são as
vazões de água de resfriamento (entrada e saída) necessária para o trocador P-106K.
Tabela 3-19: Balanço de massa e energia da unidade piloto parte 08

Fonte: Autor (2016)
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De posse das condições de processo, tem-se informações suficientes para os
cálculos de projetos do cristalizador-reativo e dos equipamentos componentes da
unidade piloto de hexamina. Assim sendo, a partir do fluxograma de processo
apresentado na Figura 3-27, foi projetado uma pequena unidade piloto com as
operações unitárias necessárias para a execução do teste do cristalizador. Essa
unidade é demonstrada na Figura 3-28.
Figura 3-28: Fluxograma de engenharia da unidade piloto montada na Copenor para
produção de Hexamina

Fonte: Autor (2016)

3.5 LIMITAÇÕES DO PROJETO, RISCOS E PLANOS DE
MITIGAÇÃO
O projeto está limitado às condições de operação para que possa ser facilmente
adaptado no processo existente. Além disso, a qualidade final do produto é
determinante no projeto do cristalizador quanto ao perfil granulométrico para que não
haja impacto nos clientes.
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A construção do equipamento também sofre impacto da programação do setor
de manutenção da Copenor uma vez que todos os sistemas serão desenvolvidos pelo
corpo técnico da Copenor.
Os testes do equipamento também sofrem impacto da programação de
operação das unidades de formaldeído e de hexamina da Copenor para que o
comissionamento e testes possam ser realizados.
Apesar destas limitações e riscos, a Diretoria da Copenor disponibilizou
recursos e solicitou que na medida do possível fossem priorizadas as atividades
necessárias para a concretização da unidade piloto.

3.6 PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS
Os experimentos foram executados para comissionamento e avaliação dos
equipamentos e instrumentos componentes da unidade piloto, sendo que em cada
experimento foram analisadas as variáveis descritas abaixo:
(1) Funcionamento das bombas (vazão e pressão);
(2) Funcionamento do Ejetor (vácuo);
(3) Funcionamento do cristalizador-reativo;
a. Teste de vazões de alimentação
b. Teste da reação/cristalização (formação e tamanho do cristal);
c.

Teste do sistema de mistura por ejeção;

d. Controle de temperatura reacional e evaporação.
(4) Verificação da consistência das temperaturas e pressões dos fluxos;
Em todos estes experimentos foram realizadas as análises laboratoriais na
Copenor. Os pontos de amostragem e as análises a serem realizadas durante os
testes foram:
(1) Filtro F-109-K – solução de hexamina;
a. Determinação da concentração de hexamina;
b. Determinação da concentração de amônia;
c. Determinação da concentração de formol.
(2) Filtro F-109-K – cristais de hexamina;
a. Determinação granulométrica
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b. Determinação de cor;
c. Determinação de cinzas;
d. Determinação dos sais de amônia;
e. pH.
(3) Tanque de água de recirculação do sistema de vácuo;
a. Determinação da concentração de amônia;
b. Determinação da concentração de formol.
Os procedimentos de análise utilizados foram os da Copenor e estão descritos
nos Anexos E, F, G, H, J, K e L.

3.7 UNIDADE PILOTO
Terminado o balanço de massa e definido o planejamento de experimentos
para avaliar a operacionalidade do cristalizador-reativo piloto e da unidade piloto como
um todo. Apresentamos abaixo as informações referentes aos outros equipamentos
componentes deste trabalho, mas que não fazem parte deste escopo.

3.7.1 Bombas
As bombas que fazem parte da unidade piloto de hexamina estão listadas na
Tabela 3-20, e a disposição das mesmas, na área da unidade piloto, estão na Figura
3-29:
Tabela 3-20: Dados das bombas da unidade piloto

𝑄𝑜

𝑄𝑝

𝐴𝑀𝑇

𝑇𝑜

𝑇𝑝

𝐵𝐻𝑃

(𝑚)

(°𝐶)

(°𝐶)

(𝑐𝑣)

1,107x102

1,066x101

8,0x101

1,000x102

1,500x10-1

5,964x104

6,980x101

3,50x101

7,00x101

1,50x101

𝑇𝐴𝐺

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑘𝑔
( )
ℎ

B-103-K

Centrífuga

8,0x101

B-108-K

Centrífuga

1,491x104

Fonte: Autor (2016)

Onde:
𝑄𝑜 = vazão mássica de operação;
𝑄𝑝 = vazão mássica de projeto;
𝐴𝑀𝑇= altura manométrica total;
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𝑇𝑜 = temperatura de operação;
𝑇𝑝 = temperatura de projeto;
𝐵𝐻𝑃= potência da bomba;
Figura 3-29: Visão das bombas B-103-K e B-108-K

Fonte: Autor (2016)

3.7.2 Edutor
Para a geração de vácuo no cristalizador-reativo, foi utilizado um edutor (ejetor
no qual o fluido motriz é a água) com as propriedades demonstradas na Tabela 3-21,
e a disposição do mesmo na área da unidade piloto é apresentado na Figura 3-30:
Tabela 3-21: Dados do edutor de vácuo da unidade piloto

𝑇𝐴𝐺

𝑚𝐴

𝑚𝐺

𝑘𝑚𝑜𝑙
(
)
ℎ

𝑘𝑚𝑜𝑙
(
)
ℎ

EJ-108-K

4,392x101

1,43

𝑃𝐴

𝑃𝐺

(°𝐶)

𝑘𝑔𝑓
( 2 )
𝑐𝑚 𝑎

𝑘𝑔𝑓
( 2 )
𝑐𝑚 𝑎

48

7,138

3,18x10-1

𝑇

𝜔
−
1,21x10-3

Fonte: Autor (2016)

Onde:
𝑚𝐴 = vazão molar da corrente de água (fluido motriz);
𝑚𝐺 = vazão molar do gás que sai do cristalizador-reativo (fluido succionado);
𝑇 = temperatura de entrada do fluido motriz;
𝑃𝐴 = pressão de entrada do fluido motriz;
𝑃𝐺 = pressão de entrada do fluido succionado;
𝜛 = taxa de arraste.
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Este equipamento além de gerar vácuo, ainda tem a função de reter possíveis
emissões fugitivas de amônia e formol do cristalizador-reativo. Sendo um ponto de
controle e medição da eficiência da seção de absorção do cristalizador-reativo.
Figura 3-30: Visão do Edutor EJ-108-K

Fonte: Autor (2016)

3.7.3 Trocadores de calor
Para o controle de temperatura na unidade piloto, foram utilizados os
trocadores com as propriedades demonstradas na Tabela 3-22, e a disposição dos
mesmos na área da unidade piloto pode ser verificada na Figura 3-31.
Tabela 3-22: Dados dos trocadores de calor da unidade piloto

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑄𝐹

𝑄𝑄

𝑇𝐴𝐺

𝑄𝐻

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑘𝑔
( )
ℎ

𝑘𝑐𝑎𝑙
(
)
ℎ

P-101-K

casco/tubo

2,80x101

1,66x101

P-104-K

placas

2,82x101

P-106-K

placas

4,67x101

∆𝑡𝑀𝐿

𝑈𝐷

𝐴

(°𝐶)

𝑘𝑐𝑎𝑙
(
)
ℎ. 𝑚2 °𝐶

(𝑚²)

9,865x101

8,0x101

3,638

4,310x10-1

7,80x101

1,416x102

1,954x101

7,818x101

1,776

1,492x104

1,869x102

2,49

1,073x103

3,18

Fonte: Autor (2016)

Onde:
𝑄𝐹 = vazão mássica da corrente de fluido frio;
𝑄𝑄 = vazão mássica da corrente de fluido quente;
𝑄𝐻 = fluxo de calor trocado;
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∆𝑡𝑀𝐿 = média logarítmica da diferença de temperatura;
𝑈𝐷 = coeficiente global sujo de troca térmica;
𝐴 = área de troca térmica.
Figura 3-31: Visão dos trocadores de calor P-101-K, P-104-K e P-106-K

Fonte: Autor (2016)

3.7.4 Vasos
Para armazenagem de água do sistema de vácuo na unidade piloto, foi
utilizado o vaso com as propriedades demonstradas na Tabela 3-23, e a disposição
do mesmo na área da unidade piloto pode ser vista na Figura 3-32.
Tabela 3-23: Dados do vaso de água do sistema de vácuo da unidade piloto

𝑇𝐴𝐺
TQ-107-K

𝑃

𝑉

𝐻

𝐷

(°𝐶)

𝑘𝑔𝑓
( 2 )
𝑐𝑚 𝑎

(𝑚³)

(𝑚)

(𝑚)

4,53x101

1,033

1,908

3,00

9,00x10-1

𝑇

Fonte: Autor (2016)

Onde:
𝑇 = temperatura de operação do vaso;
𝑃 = pressão de operação do vaso;
𝑉 = volume do vaso;
𝐻 = altura do vaso;
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𝐷 = diâmetro do vaso.
Figura 3-32: Visão do vasoTQ-107-K

Fonte: Autor (2016)

3.7.5 Filtros de manga
Para a separação dos cristais de hexamina gerados no cristalizador-reativo
da unidade piloto, foram utilizados os filtros com as características demonstradas na
Tabela 3-24, e a disposição dos mesmos na área da unidade piloto pode ser vista na
Figura 3-33.
Tabela 3-24: Dados dos filtros da unidade piloto

𝑇𝐴𝐺
F-104-1/2K

𝑇

𝑃
𝑘𝑔𝑓
( 2 )
𝑐𝑚 𝑎

𝑉

𝐻

𝐷

(°𝐶)

(𝑚³)

(𝑚)

(𝑚)

8,00x101

2,033

7,07x10-2

1,00

3,00x10-1

Fonte: Autor (2016)

Onde:
𝑇 = temperatura de operação dos filtros;
𝑃 = pressão de operação dos filtros;
𝑉 = volume dos filtros;
𝐻 = altura dos filtros;
𝐷 = diâmetro dos filtros.
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Figura 3-33: Visão dos filtros F-104-1/2K

Fonte: Autor (2016)

Uma vez apresentado os equipamentos projetados e sua disposição na
unidade piloto, iniciaram-se os testes de comissionamento e de performance do
cristalizador-reativo.

3.8 TESTES DE PERFORMANCE DO CRISTALIZADOR-REATIVO
Foram realizados 14 testes na unidade piloto para comissionar os
equipamentos da unidade piloto e testar o cristalizador-reativo. Os testes 01, 02, 03,
04, 12, 13 e 14 estão relacionados ao funcionamento do cristalizador-reativo, como
descrito na Tabela 3-25. Os demais testes não serão relatados por se tratarem de
testes de comissionamento dos demais equipamentos e da instrumentação.
As condições de processo dos testes foram as mesmas descritas no balanço
de massa e energia das Tabela 3-12 a Tabela 3-19.
Como observado nos testes do cristalizador-reativo ocorreram problemas na
medição da vazão de formol, na geração de vácuo e na temperatura do fluxo de
formol. Para tentar corrigir a medição de formol foi trocado o medidor coriolis pelo
rotâmetro de fluxo, entretanto a presença de líquido no fluxo dificultou a medição de
vazão, não resolvendo em definitivo este problema.
Na geração de vácuo, foi alterado o diâmetro do duto edutor para elevação do
vácuo, a partir do aumento de vazão de água para o edutor. Atingindo valores
satisfatórios, mas ainda abaixo do esperado.
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Tabela 3-25: Descrição dos testes de comissionamento da unidade piloto
Teste
01
02
03

04

12
13
14

Descrição
Teste das bombas e dos
instrumentos de medição de vazão
de amônia e formol
Teste do sistema de reação do
cristalizador.

Observação
Medidor de formol sem medição. Providenciar
substituição do medidor.
Reação ocorrendo como esperado.

Vácuo muito abaixo do esperado. Providenciar
ajuste no edutor. Temperatura do formol abaixo do
esperado.
Acompanhamento da reação com
Sem a medição de formol, ajustamos a abertura da
medição da concentração de
válvula e acompanhamos a concentração residual
hexamina e amônia.
de amônia. Reação ocorrendo como esperado
Presença de liquido no medidor de formol e vácuo
Teste do novo medidor de formol e
gerado ainda abaixo do esperado. Providenciar
do sistema de vácuo.
ajuste no edutor.
Teste do sistema de reação do
Reação ocorrendo como esperado. Temperatura de
cristalizador-reativo.
evaporação atingida.
Reação ocorrendo como esperado. Temperatura de
Teste do sistema de reação do
evaporação atingida. Não atingido a concentração
cristalizador-reativo.
de cristalização.
Fonte: Autor (2016)
Teste do sistema de vácuo e das
medições de temperatura.

Apesar de todos os problemas, foi possível testar a efetividade da reação no
cristalizador-reativo, sendo os resultados e suas incertezas padrões mostrados no
Gráfico 3-2.
Gráfico 3-2: Evolução da concentração de hexamina no cristalizador-reativo

Fonte: Autor (2016)
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Além da efetividade da reação acompanhou-se a perda de formol e amônia
para o meio ambiente. Não foi detectada a perda de formol e a perda de amônia
demonstrou-se muito baixa durante a realização do teste, como apresentado no
Gráfico 3-3, juntamente com sua incerteza padrão.
Gráfico 3-3: Evolução da concentração de amônia no tanque de água TQ-107-K

Fonte: Autor (2016)

Desta forma, comprova-se que o cristalizador-reativo funciona como esperado,
sendo necessário somente os ajustes para a correta medição do fluxo de formol e o
correto funcionamento do edutor para a geração do vácuo desejado, com isso, será
possível observar a cristalização do produto após atingir a concentração de saturação.
Devido à programação da operação da unidade de formaldeído disponibilizada
pela empresa, não foi possível terminar estes ajustes em testes subsequentes.

3.9 AVALIAÇÃO ECONÔMICA
Para a avaliação da viabilidade econômica da nova unidade, as seguintes
premissas foram assumidas para o novo processo produtivo:
(1) Demanda de mercado – foi considerando uma demanda de mercado de 3
500 t/a., sendo a produção ajustada a demanda de vendas atuais da
empresa;
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(2) Redução do custo operacional devido à mudança de tecnologia – foram
comparados os custos do processo de produção atual da hexamina e os
custos esperados com a implantação da nova tecnologia. Sendo desta
forma, determinado um ganho operacional de R$ 297,94/t. Os detalhes do
custo operacional não são apresentados devido ao sigilo industrial da
formação de preço do produto pela empresa;
(3) Investimento de implantação da nova tecnologia – foi considerado um
investimento total de R$ 2 500 000,00 para scale-up, projeto, fabricação ou
compra e implantação dos novos equipamentos;
(4) Custo do capital investido – foi considerada uma remuneração do capital
investido de 15%;
(5) Taxa de imposto de renda – foi considerada uma taxa de imposto de renda
de 25%;
(6) Vida útil contábil dos equipamentos – foi considerada uma depreciação de
10% ao ano, ou seja, uma vida útil contábil dos equipamentos de 10 anos;
(7) Custo de manutenção – foi considerado um custo de manutenção de 3,0%
sobre o valor investido.
Com a utilização da planilha de avaliação econômica e as premissas citadas
anteriormente, se determinou os seguintes resultados, a planilha está demonstrada
no Apêndice A:
(1) fluxo de caixa adicional de R$ 788 337,25 durante os próximos 10 anos;
(2) VPL de R$ 1 456 482,26;
(3) TIR de 29,08%;
(4) payback de 3,17 anos;
(5) Índice de Rentabilidade de 1,58.
Além da determinação do fluxo de caixa para a demanda de 3 500 t/ano de
hexamina, foi realizado um teste de sensibilidade em relação à variação do volume de
vendas anuais e como resultado tem-se que o projeto tem viabilidade a partir de
aproximadamente 2 250 t, conforme apresentado no Gráfico 3-4.
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Fonte: Autor (2016)
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Gráfico 3-4: Avaliação de sensibilidade do projeto
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4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Finaliza-se este trabalho com o cristalizador-reativo e a unidade piloto
construídos e comissionados para a operação como mostrado na Figura 4-1. Durante
o desenvolvimento deste trabalho conseguiu-se demonstrar a possibilidade de um
processo produtivo com um reduzido consumo energético em relação ao processo
existente. Além disso, o cristalizador-reativo apresentou baixa perda de matéria-prima
(formol e amônia), o que reduz o custo produtivo e o risco de contaminação ambiental.
Figura 4-1: Visão geral da unidade piloto

Fonte: Autor (2016)

Ademais, o investimento necessário se mostra viável a partir da demanda de
2 250 t/a. Como o mercado nacional de hexamina é de aproximadamente 3 500 t/a, a
continuidade do projeto demonstra-se viável.
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Como esperado neste projeto, o cristalizador-reativo desenvolvido apresentou
resultados promissores que possibilitam o scale-up e implantação na unidade de
hexamina da Copenor.
Desta forma, o equipamento construído tem elementos tecnológicos
inovadores incorporados a produção de hexamina que não foram considerados como
soluções nas patentes existentes. Apesar dos trabalhos anteriores a esta invenção
não tratarem destes itens, essas melhorias trazem reduções de custos substanciais,
tornando este produto competitivo comercialmente.
Com a parada da unidade de metanol da Copenor, a oferta de vapor gerado
internamente diminui, tornando a operação da unidade de hexamina intermitente, o
que eleva os custos de produção. Como já citado anteriormente se for necessário a
compra de vapor para a produção de vapor, tem-se um aumento de R$ 667,00/t o que
provoca um custo adicional de R$ 2 160 000,00/a. Dessa maneira, este projeto tornase importante para a continuidade da produção de hexamina, uma vez que não
necessita de vapor para a sua operação. Mantendo a produção de hexamina na
empresa e no pais, visto que esta é a única unidade em funcionamento nas Américas.
Além disso, garante-se a manutenção dos empregos atuais, o que traz um
impacto social e econômico muito positivo.
Outro ponto a ser considerado é a redução do impacto ambiental devido à
redução na geração de efluente, uma vez que não há a geração de condensado por
utilização do vapor d’água.
Como impacto tecnológico, verifica-se que o desenho construtivo e a
funcionalidade do cristalizador-reativo são inovadores e possibilita a geração de
patentes que estão sendo solicitadas comitantemente a finalização deste trabalho.
É necessário ainda que se conciliem as necessidades do plano de
experimentos a serem realizados com a programação de produção de hexamina e da
unidade de formaldeído da Copenor, para que tenhamos a oportunidade de finalizar
os testes de comissionamento do medidor de formaldeído e do ejetor de vácuo, para
depois dar continuidade aos testes de produção da hexamina, gerando, desta forma,
os dados necessários para a realização do scale-up da unidade.
Além disso, existe a possibilidade de geração de outros trabalhos como:

131 de 165

1. Avaliação da incerteza associada aos resultados obtidos buscando
maior confiança no que concerne aos aspectos de expansão da
unidade (scale-up, por exemplo).
2. Projeto do scale-up da unidade visando a produção comercial;
3. Desenvolvimento de um simulador de processos da nova unidade
para treinamento de pessoal, acompanhamento e supervisão da
unidade, otimização e controle etc.;
4. Síntese e implementação de técnicas avançadas de controle visando
a maior produtividade ecoeficiente da unidade produtiva.
5. Otimização em tempo real para caracterizar as condições
operacionais de maior lucratividade ou maior produtividade da
unidade;
6. Possibilidade da utilização da unidade piloto construída para
desenvolvimentos de outros produtos, tornando-se assim uma
unidade piloto multipropósito.
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Anexo A – Gráfico de Convecção Livre Externa.

Fonte: Kern (1980)
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Anexo B – Diagrama entalpia–concentração para sistema
NH3-H2O.

Fonte: Brown et al (1960)
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Anexo C – Altura da unidade de transferência (HTUg) versos
o fator mL/V para absorção da amônia em água

Fonte: Brown et al (1960)
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Anexo D – Correlação das velocidades de inundação em
torres de recheio

Fonte: Brown et al (1960)
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Anexo E – Determinação da concentração de hexamina

copenor
companhia petroquímica do nordeste

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica –
Hexametilenotetramina - Determinação da Pureza

Data: 20/10/2014
Revisão no: 04

Código: MA-600
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação da pureza do Hexametilenotetramina, para
controle e especificação do produto final.

2. PRINCÍPIO
Este método descreve um procedimento volumétrico indireto que se baseia na reação da
Hexametilenotetramina com o Ácido Sulfúrico. O Formol resultante é então eliminado do meio, e o
Ácido Sulfúrico em excesso é titulado com Hidróxido de Sódio.
Reações:
C6H12N4 + 2H2SO4 2(NH4)2SO4 + 6HCHO
2H2SO4 + 4NaOH  2Na2SO4 + 4H2O

3. APARELHAGEM
- Erlenmeyer de 300 ml com rolha de borracha.
- Erlenmeyer de 250 ml com rolha de vidro esmerilhado.
- Balão volumétrico de 250 ml.
- Vidro de relógio.
- Pipeta volumétrica de 50 e 25 ml.
- Balança analítica.
- Trompa de vácuo.
- Becker de 1000 ml.
- Funil de transferência.
- Bureta de 50 ml.
- Bico de Bunsen.

4. REAGENTES
- Solução de H2SO4 0.5 N.
- Indicador Misto (Vermelho de Metila 0.2% + Azul de Metileno 0.1% 1:1).
- Solução de NaOH 0.5 N.

5. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Usar óculos de segurança e luvas de borracha ao manusear os reagentes.
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Após a analise, os resíduos são coletados em recipiente apropriado e devolvidos para a unidade
de origem.

6. PROCEDIMENTOS
1. Transferir, aproximadamente, 5 g de amostra para um balão volumétrico de 250 ml lavando o
vidro de relógiocom água destilada.
2. Colocar o balão no banho termostático a 20 oC.
3. Tomar uma alíquota de 25 ml e transferir para um erlenmeyer de 300 ml.
4. Adicionar uma alíquota de 50 ml de H2SO4 0.5 N e ao mesmo tempo pipetar uma outra alíquota
do Ácido, tampar e guardar.
5. Tampar o erlenmeyer de 300 ml com uma rolha de borracha aparelhada com 2 tubos de vidro.
Colocar em banho-maria durante 3 a 4 horas. Inicialmente proceder a análise com o vácuo lento,
conforme a solução for se aproximando da secura no interior do erlenmeyer, aumentar gradativamente
o vácuo, evitando-se assim que haja arraste da solução (amostra). Controlar o volume de águado
banho-maria entre 800 e 900 ml.
6. Adicionar 50 ml de água, 2 ou 3 gotas do indicador e titular com NaOH 0.5 N. Anotar o volume
(A).
7. Para o teste em branco, utilizar um erlenmeyer de 250 ml com 50 ml de H2SO4 0.5 N, adicionar
2 a 3 gotas do indicador e titular com NaOH 0.5 N (B).

7. CÁLCULOS
𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(%) =

(𝐵 − 𝐴). 𝐹. 17,53
𝑀

Onde:
B = volume (ml) de NaOH 0.5 N gasto na titulação do branco
A = volume (ml) de NaOH 0.5 N gasto na titulação da amostra.
F = fator da solução de NaOH.
M = massa em gramas da amostra.

8. REFERÊNCIA
- Analysis Manual for Hexamine Plant - Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
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Anexo F – Determinação do teor de amônia livre
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica –
Hexametilenotetramina - Determinação do Teor de
Amônia Livre

Data: 10/10/2014
Revisão no: 04

Código: MA-613
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação o teor de Amônia Livre no Liquido Reacional,
para controle e avaliação do processo na produção de Hexametilenotetramina.

2. PRINCÍPIO
Este método descreve a determinação do teor de Amônia Livre no Líquido Reacional através da
reação de neutralização da Amônia com o Ácido Clorídrico. O resultado é expresso na forma de % em
peso de Amônia Livre contido no Líquido Reacional.

3. INTERFERÊNCIAS
Compostos alcalinos voláteis como Hidrazina e Aminas poderá influenciar na titulação. Cloretos
residuais reagem com Amônia e deverá ser removido com um pré-tratamento.

4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
- Não determinado

5. APARELHAGEM
- Erlenmeyer de 125 mL
- Pipeta volumétrica de 5 ml.
- Bureta de 50 mL.
- Proveta de 500 mL
- Densímetro faixa1,000.a 1,060

6. REAGENTES
- Azul de Bromotimol 0,1%
- Ácido Clorídrico 0,5N

7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Realizar a análise em capela com boa exaustão.
- Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha.
- Após a análise, os resíduos de amostra são coletados em recipiente apropriado e devolvidos
para a unidade de origem.
- Descartar os resíduos analíticos no esgotamento que esta dirigido ao sistema orgânico de
efluentes
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8. PROCEDIMENTOS
Em um erlenmeyer de 125 mL adicionar 20 mL de água 2-3 gotas de Azul de Bromotimol
0,1%.Neutralizar se necessário.
Colocar aproximadamente 480 mL da amostra na proveta. Introduzir o densímetro e fazer a leitura
da densidade anotando o resultado.
Imediatamente após coletar 5 mL da amostra fazendo uso da pipeta volumétrica e adicionar ao
erlenmeyer previamente preparado.
Titular com Ácido Clorídrico 0,5N até coloração esverdeada.

9. CÁLCULOS
𝑁𝐻3 (% 𝑝/𝑝) =

𝑉. 𝐹. 0,17
𝑑

Onde:
V = volume de HCl 0,5N gasto na titulação
F = Fator da solução de HCl 0,5N
d = densidade da amostra

10. REFERÊNCIA
- Analysis Manual for Hexamine Plant - Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
- ASTM - Designation - D2195/89.
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Anexo G – Determinação da concentração de formalina
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Assunto: Metodologia Analítica – FormaldeídoDeterminação da Concentração de Formalina

Data: 20/10/2014
Revisão no: 04

Código: MA-500
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação da concentração da Formalina, para controle e
especificação doproduto final.
2. PRINCÍPIO
Este método descreve o procedimento para determinação do teor de Formaldeído em solução
de concentração variando entre 35 a 55%. A amostra deverá ser neutra, pois, 0.1% de acidez como
Ácido Fórmico equivalem a 0.065% de Formaldeído.
3. INTERFERÊNCIAS
Não se aplica.
4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
Os seguintes critérios podem ser usados para avaliação da aceitabilidade dos resultados com
95% de confiança.
A variação entre dois resultados ou a média entre duas determinações obtidas pelo mesmo
analista é estimada em 0,05% absoluto. Esse valor pode ser considerado suspeito se sua diferença for
maior que 0,12% absoluto.
A variação normal entre dois resultados ou a média entre duas determinações obtidas por dois
analistas em laboratórios diferentes é estimada em 0,08% absoluto.Esse valor pode ser considerado
suspeito se sua diferença for maior que 0,23% absoluto.
5. APARELHAGEM E PARÂMETROS INSTRUMENTAIS
- Titroprocessador Metrohm 682.
- Unidade intercambiável dosimat.
- Seringa hipodérmica de 5 mL
- Becker de vidro de 250mL.
- Balança analítica.
- Eletrodo combinado de vidro.
- SET pH

4

- titr. dosimat

3

- electr. input

1

- EP1

9,30

- dyn.pH 1

OFF
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- drift 1

1.0 mv/s

- t (delay) 1

1s

- temp.

27.0 C

- stop V

99.99 ml

- F1=EP1 X CO1 X C30/C00;4;%
- CO1 = 1.5015
- C30 = fator H2SO4
- C00 = massa da amostra.
6. REAGENTES
- Sulfito de Sódio 1.0N.
- Ácido Sulfúrico 0.5N.
7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Usar luvas de borracha e óculos de segurança.
- Analisar a amostra em capela que possua uma boa exaustão.
- Após a análise, os resíduos são coletados em recipiente apropriado e devolvidos para a
unidade de origem.
8. PROCEDIMENTOS
1. Selecionar o método desejado, ou seja, SET pH 4.
2. Em um béquer de 100 ml, colocar 50 ml de solução de Sulfito de Sódio 1,0 N, ajustado para
o pH de 9.3 .
3. Pesar em seringa 0,5g da amostra e adicioná-la ao béquer.
4. Registrar no titroprocessador o valor da amostra pesada, com o auxílio das teclas smpl size
e enter.
5. Iniciar a titulação com H2SO4 0.5 N, apertando a tecla GO do titroprocessador.
9. CÁLCULOS
O ponto final será dado eletronicamente no ponto deequivalência em pH igual a 9.3. E o valor
final é indicado no titulador.
11. REFERÊNCIA
- ASTM - D-2194/89
- Formaldehyde, ACS Monograph, by 1.F Walker, 2nd edition page 383.
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Anexo H – Determinação granulométrica da hexamina
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica Hexametilenotetramina
– Determinação da Granulometria

Data: 20/10/2014
Revisão no: 04

Código: MA-615
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para Determinação da Granulometria da Hexamina, para controle e
especificação do produto final.

2. PRINCÍPIO
Este método descreve um procedimento para Determinação Granulométrica da Hexamina,
utilizando para tanto o granulômetro Mícron Powder System marca Hosokawa Mícron e um jogo de
peneiras com diâmetros e massa definidos.

3. INTERFERÊNCIAS
- Não determinado

4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
- Não determinado.

5. APARELHAGEM E PARÂMETROS INSTRUMENTAIS
- Aparelho Mícron Powder System.
- Peneiras com diferentes aberturas (mesh), com diâmetro externo 20,5 cm.
- Balança semi analítica até 2100 g.
- Escova retangular, fios de nylon 2 x 10 cm.

6. REAGENTES
- Não se aplica.

7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha.
- Após a análise, os resíduos de amostra são coletados em recipiente apropriado e devolvidos
para a unidade de origem.

8. PROCEDIMENTOS
1. Selecionar o método de analise desejado.
2. Colocar a primeira peneira na balança. Pesar.
3. Esperar a balança zerar e adicionar 2g da amostra na peneira.
4. Colocar a peneira no aparelho e ligar.
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5 Após o termino dos 120 segundos, pesar o resíduo retido na peneira.
6. Proceder como nos itens 2 a 5 até o final das peneiras.
7. Após a ultima peneira o equipamento emitirá relatório com os resultados.

9. CÁLCULOS
Após a pesagem da ultima peneira o equipamento emitirá relatório com os resultados.

10. REFERÊNCIAS
- ASTM Designation D-1519.
- Analytical Standards, Celanese Canadá Inc., Edmonton, Alberta SMA-59-65.
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Anexo I – Determinação da Cor da Solução Aquosa
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica Hexametilenotetramina
– Determinação da Cor da Solução Aquosa

Data: 20/10/2014
Revisão no: 04

Código: MA-606
Folha:1/3

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação da cor APHA da Hexametilenotetramina, para
controle e especificação do produto final.

2. PRINCÍPIO
Este método descreve a determinação da cor da solução aquosa de hexamina a 40%, expressa
pela unidade APHA de platina e cobalto. É aplicado unicamente para amostras que são completamente
solúveis em águas ou líquidos essencialmente claros que possuam colorações próximas ou iguais ao
padrão de platina e cobalto.

3. INTERFERÊNCIAS
Não determinado

4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
Os seguintes critérios podem ser usados para avaliação da aceitabilidade dos resultados com
95% de nível de confiança.
A variação normal entre dois resultados ou a média entre duas determinações obtidas pelo
mesmo analista podem ser considerados suspeitos se sua diferença for maior que duas unidades de
cor Pt-Co.
A variação normal entre dois resultados ou a média entre duas determinações obtidas por dois
analistas em diferentes laboratórios podem ser considerados suspeitos se sua diferença for maior que
sete unidades de cor Pt-Co.

5. APARELHAGEM
- Espectrofotômetro UV-VIS - DMS-80.
- Balança analítica.
- Balão volumétrico de 100 ml.
- Béquer de 250 mL.
- Proveta graduada de 50 ml.
- Cubeta de vidro de 5cm de percurso.

6. REAGENTES
- Cloroplatinato de potássio
- Ácido Clorídrico p.A.
- Cloreto de cobalto hexahidratado
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7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Usar luvas de borracha e óculos de segurança.
- Analisar a amostra em capela que possua uma boa exaustão.
- Após a análise, os resíduos de amostra são coletados em recipiente apropriado e devolvidos
para a unidade de origem.
- Descartar os resíduos analíticos no esgotamento que esta dirigido ao sistema orgânico de
efluentes

8. PROCEDIMENTO
8.1. Pesar 40g da amostra, dissolver em água e avolumar para 100 ml em um Balão volumétrico.
8.2. Zerar com água destilada
8.2. Ler em a amostra em espectrofotômetro com cubeta de vidro de 5 cm de percurso.

9. VERIFICAÇÃO
1. Em um béquer de 50 mL, pesar 1,25 g. de Cloroplatinato de Potássio ( K2PtCl6 ) .
2. Dissolver em 300 mL de água e 50 mL de Ácido Clorídrico .
3. Em um outro béquer, pesar 1,00g de Cloreto de Cobalto ( CoCl 26H2O ) e dissolver em 300
mL de água e 50 mL de Ácido Clorídrico.
4. Preparar a solução estoque APHA 500 transferindo as duas soluções acima para um balão
volumétrico de 1 litro e avolumar.
5. Preparar os padrões colorimétricos diluindo a solução estoque APHA 500, conforme tabela
abaixo:
Vol. da Sol. Estoque

Volume Total

Padrão

1 mL

100 mL

APHA 5

2 mL

100 mL

APHA 10

3 mL

100 mL

APHA 15

4 mL

100 mL

APHA 20

6. Ler em espectrofotômetro a absorbância dos padrões a 455 nm e traçar a curva de calibração.

10. CÁLCULOS
𝐶𝑜𝑟 𝐴𝑃𝐻𝐴 = 𝐴𝑏𝑠. 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟
Onde:
Abs = absorbância lida em espectrofotômetro.
Fator = Fator da curva de Calibração.

11. NOTAS
O período de validade das soluções padrão de cor APHA são respectivamente:
- Solução estoque (APHA 500) - 1 ano (se mantida ao abrigo da luz).
- Soluções de trabalho - 06 meses

12. REFERÊNCIA
- ASTM - Designation - D120
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Anexo J – Determinação do Teor de Cinzas

copenor
companhia petroquímica do nordeste

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica Hexametilenotetramina
– Determinação do Teor de Cinzas

Data: 20/10/2014
Revisão no: 02

Código: MA-605
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação o teor de cinzas no Hexametilenotetramina, para
controle e especificação do produto final.

2. PRINCÍPIO
Este método descreve a determinação do teor de cinzas no Hexametilenotetramina. O material
orgânico é queimado em forno de microondas com temperatura de 800 oC e o resíduo é pesado e
expresso na forma de % cinzas contidas na amostra.

3. INTERFERÊNCIAS
Não determinado

4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
Não determinado

5. APARELHAGEM
- Forno de microondas
- Balança analítica.
- Pinça metálica.
- Espátula.
- Dessecador a vácuo.
- Cadinhos de platina

6. REAGENTES

7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha.
Após a análise, os resíduos são coletados em recipiente apropriado e devolvidos para a unidade
de origem

8. PROCEDIMENTOS
1. Colocar os cadinhos de platina no forno a 800ºC para calcinar por 30 min fazendo uma corrida
em branco para condicioná-los. Resfrie em dessecador por 30 min e pese.
2. Pesar o cadinho vazio e colocar cerca de 10 g de amostra. Anotar as massas.
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3. Levar o cadinho ao bico de bunsen e aquecer durante 10 minutos até a remoção de materias
voláteis que se desprendem sob a forma de fumos brancos.
4. Levar o cadinho ao forno de microondas por 30 min.
4. Ao final do tempo, esfriar os cadinhos em dessecador por 30 min.
5. Pesar o resíduo.

9. CÁLCULOS
%𝑪𝒊𝒏𝒛𝒂𝒔 =

(𝑩 − 𝑨)
. 𝟏𝟎𝟎
(𝑪 − 𝑨)

Onde:
C = massa do cadinho mais amostra.
B = massa do cadinho mais resíduo.
A = massa do cadinho vazio.

10. REFERÊNCIA
- Analysis Manual for Hexamine Plant - Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
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Anexo K – Determinação do Teor de Sais de Amônia
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica Hexametilenotetramina
– Determinação do Teor de Sais de Amônia

Data: 20/10/2014
Revisão no: 03

Código: MA-602
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação dos Sais
Hexametilenotetramina, para controle e especificação do produto final.

de

Amônia

contido

no

2. PRINCÍPIO
Este método descreve um procedimento para determinação de amônia livre por Nesslerização
direta da solução amostra. O reagente de Nessler reage com a amônia livre formando um complexo de
cor castanho alaranjado, de intensidade proporcional a concentração de amônia.

3. INTERFERÊNCIAS
Cor e Turbidez interferem no método, devendo-se fazer um pré-tratamento da amostra.
Algumas Aminas Aromáticas e Alifáticas, também outros compostos orgânicos e inorgânicos,
causam Turbidez com a adição do reagente de Nessler em Nesslerização direta.
O Formaldeido interfere, pois, os Aldeídos formam um precipitado cinza em presença do reagente
de Nessler e vermelho tijolo em presença a de Amônia e Aldeídos.

4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
Seis amostras sintéticas contendo Amônia e outros constituintes dissolvidos em água destilada
foram analisados por diferentes laboratórios. Os resultados, apresentados na tabela abaixo,
demonstram que a precisão varia de acordo com a concentração de amônia livre a ser determinada na
amostra.
N  Laboratório

NH3 mg/L

Desvio padrão relativo

Erro relativo

20

0,2

38,1

0

20

0,8

11,2

0

21

1,5

11,6

0,6

09

0,2

22,0

8,3

09

0,8

16,1

0,3

71

1,5

5,3

1,2

5. APARELHAGEM
- Tubo de Nessler de 50 mL. com tampa.
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- Proveta de 50 mL.
- Pipeta volumétrica de 1 mL.
- Balança semi-analítica.

6. REAGENTES
- Solução de Nessler
- Solução Padrão de Amônia

7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE
- Usar luvas de borracha e óculos de segurança
- Preparar a amostra e efetuar a análise em capela com boa exaustão.
- Após a análise, os resíduos de amostra são coletados em recipiente apropriado e devolvidos
para a unidade de origem.
- Descartar os resíduos analíticos no esgotamento que esta dirigido ao sistema orgânico de
efluentes

8. PROCEDIMENTOS
1. Transferir 1 g. da amostra para um tubo de Nessler e dissolver com 20 ml. de água. Em seguida
adicionar 1 ml. da solução de Nessler.
2. Em um outro tubo de Nessler, colocar 1 ml. da solução padrão de amônia, 20 ml. de água e 1
ml. de solução de Nessler.
3. Após 5 minutos, comparar os tubos colocando-os sobre um fundo branco, observando-os de
cima.

9. CÁLCULOS
Se a coloração da solução da amostra for menos intensa que a coloração da solução padrão, o
resultado será menor que 0.001% de Sal de Amônia.

10. NOTAS
A solução padrão de amônia 1 mL = 0.01 mg, deve ser preparada cada vez que for usada.

11. REFERÊNCIA
- Nichols, M.S. & M.E. Foote 1931, Distillation of free ammonia from buffered solution. Ind. Eng.
Chem. Anal. Ed 3:311.
- Boltz D.F.,Ed.1958. Colorimetric Determination of Nommetals. Interscience Publishers, New
York pp 75-97.
- Analysis Manual for Hexamine Plant - Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
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Anexo L – Determinação do pH das Soluções Aquosas
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Assunto: Metodologia Analítica Hexametilenotetramina
– Determinação do pH das Soluções Aquosas

Data: 20/10/2014
Revisão no: 03

Código: MA-601
Folha:1/2

1. APLICAÇÃO
Estabelecer o procedimento para determinação do pH desoluções
Hexametilenotetramina, para controle do processo e especificação do produto final.

aquosas

do

2. PRINCÍPIO
Este método é baseado na diferença de potencial existente entre um eletrodo de vidro e um
eletrodo de referência (calomelano - KCl saturado) ou eletrodo combinado submersos em uma mesma
solução. A diferença de potencial é função linear do pH. O valor do potencial é determinado
principalmente pela diferença da concentração da amostra e da solução de referência.
3. INTERFERÊNCIAS
Óleos e graxas podem interferir causando resposta lenta.
4. SENSIBILIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO
Mantendo-se o equipamento em perfeito funcionamento, pode-se obter precisão de 0,05 unidade
de pH. Porém em condições normais o limite de exatidão é de +/- 0,1 unidade.
Uma amostra sintética de pH 7, 3, foi analisada eletrometricamente por 30 laboratórios e o desviopadrão foi de +/- 0,13 unidade de pH
5. APARELHAGEM
- Potenciômetro (pHmetro).
- Becker de 250ml.
- Balança analítica.
- Piscete.
- Eletrodo de vidro.
- Espátula
- Proveta
6. REAGENTES
Solução tampão de pH 7,0
Solução tampão de pH 9,0
Solução de cloreto de potássio 3M
7. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇAE MEIO AMBIENTE
- Preparar a amostra e efetuar a análise em capela com boa exaustão.
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- Após a análise, os resíduos de amostra são coletados em recipiente apropriado e devolvidos
para a unidade de origem.
- Descartar os resíduos analíticos no esgotamento que esta dirigido ao sistema orgânico de
efluentes
8. PROCEDIMENTOS
1. Pesar 40 g da amostra de Hexa e dissolver em 100 mL de água destilada.
2. Checar se o aparelho encontra-se devidamente verificado. Caso não esteja, proceder como
no item 9.
3. Lavar o eletrodo com água desmineralizada e enxugar cuidadosamente com lenço de papel
fino.
4. Introduzir o eletrodo limpo na amostra.
5. Colocar a chave seletora na posição "pH" e fazer a leitura.
6. Retornar a chave seletora para posição "O" (stand by), lavar o eletrodo com água destilada e
mergulhar o eletrodo na solução de conservação (KCL 3M).
9. VERIFICAÇÃO
9.1 - Ligar o potenciômetro e aguardar 30 min para estabilizar.
9.2 - Ajustar a temperatura com o auxílio do botão "oC" de acordo com a temperatura do tampão
utilizado(25ºC).
9.3 - Introduzir o eletrodo limpo, observando o nível da sua solução interna, na solução tampão
pH 7,00.
9.4 - Ajustar o pH do tampão, na escala, com o botão "ZERO".
9.5 - Desligar o pH-Metro ou (dependendo do aparelho), colocar o botão seletor na posição “SB”
9.6 - Lavar o eletrodo com água destilada e enxugar com lenço de papel.
9.7 - Introduzir o eletrodo limpo na solução tampão de controle pH 9,00
9.8 - Caso ocorra desvio no valor do pH, corrigi-lo com o botão da sensibilidade (%).
Obs: Nessa fase, não mexer no botão do "ZERO".
9.9 - Lavar o eletrodo com água destilada e em seguida, mergulhar o eletrodo na solução de
Cloreto de Potássio 3M.
10. CÁLCULOS
A maioria dos pHmetros são calibrados em unidades de pH e milivoltagem. O pH de uma amostra
é obtido diretamente através da leitura no instrumento.
11. NOTAS
Conservar o eletrodo imerso em solução de KCl 3 M
Enxugar o eletrodo cuidadosamente com papel absorvente macio.
12. REFERÊNCIA
- Standard Methods for the Examination of Wastewater - 18th Edition - 1992.
- Analysis Manual for Hexamine Plant - Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
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Anexo M:
Forma
Esfera
Tetraedro
Octaedro
Prisma de 06 lados
Cubo
Prisma
Plaquetas
Agulhas

Tabela do Fator de Forma para as Várias
Geometrias
𝝀
𝝋
𝑭 = 𝝀 ⁄𝝓
0,524
3,142
6,00
0,182
2,309
12,70
0,471
3,464
7,35
2,60
11,20
4,31
1,00
6,00
6,00
10,00
2,00
5,00
0,20
2,80
14,00
10,00
42,00
4,20
Fonte: Adaptado de Nyvlt et al. 1985, e Myerson & Ginde, 2001
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APÊNDICES

.

Material complementar de autoria do próprio autor. No Erro! Fonte de r
eferência não encontrada. são apresentados os apêndices deste documento.
Quadro 0-1: Relação de apêndices

Apêndice A: Avaliação Técnico-Econômica
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Apêndice A: Avaliação Técnico-Econômica.

R$

ANO 02

ANO 03

ANO 04

ANO 05

R$

1.042.785,00
10 anos

ANO 07

ANO 08

ANO 09

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

-

250.000,00
-

ANO 09

788.337,25

ANO 08

500.000,00
-

-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 07

750.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 06
1.000.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 06

Ganho do Projeto
Vida Útil Contábil:

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

ANO 01

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 05
1.250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 04
1.500.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 03
1.750.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 02
2.000.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

788.337,25 R$

ANO 01
2.250.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CRISTALIZADOR MSMPR DE HEXAMINA

-

-

2.500.000,00
25,0%
15,0% ao ano
DATA 00

Custo inicial do Projeto:
Alíquota de Imposto de Renda:
Custo do Capital Investido:

ORÇAMENTO OPERACIONAL:
R$

-

(2.500.000,00) R$
R$
R$
R$
R$

DATA 00

Produção / (t)
Economia do Custo Variável
Economia Operacional da Produção
Custos de Manutenção
Ganho Operacional Monetário
( - ) Depreciação do Equipamento
Ganho Operacional
( - ) Imposto s/Ganho Operacional
Ganho Operacional Líquido
( + ) Depreciação do Equipamento
( + ) Fluxo de Caixa Residual
FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL (FCO):

ORÇAMENTO DE CAPITAL:
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ANO 10

3500,00
297,94
1.042.783,00
75.000,00
967.783,00
250.000,00
717.783,00
179.445,75
538.337,25
250.000,00
-

788337,25

-

ANO 10

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

Investimento:
Venda do Equipamento
Valor Contábil do Equipamento
Custo de Oportunidade
Capital de Giro
Fluxo de Caixa Residual:

-

-

-

29,08%

788.337,25

R$
-

R$
-

788.337,25 R$

R$
-

788.337,25 R$

R$
-

788.337,25 R$

R$
-

788.337,25 R$

R$
-

788.337,25 R$

R$
(2.500.000,00) R$

788.337,25 R$

R$
R$

788.337,25 R$

R$

FLUXOS DE CAIXA DE CAPITAL (FCC):

788.337,25 R$

Taxa Interna de Retorno (TIR) =

788.337,25 R$

1,58

(2.500.000,00) R$
3,17 anos
1.456.482,26

Índice de Rentabilidade =

R$
=
R$

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS (FCL):

Payback Descontado (PRD)

Valor Presente Líquido (VPL) =

▪

