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RESUMO 

 

Neste trabalho é estudada a cinética de remoção de resíduos num protótipo 

que simula um tubo de um trocador de calor feixe tubular tipicamente utilizado nas 

indústrias alimentícias.  Utilizando-se de uma unidade de teste composta de tubo 

recoberto internamente com depósitos residuais de leite, serão feitos testes com 

variações na vazão do fluido de limpeza (NaOH). Para medição da quantidade de 

proteína residual foi utilizado um espectrofotômetro de absorção de UV. Foi 

considerada também a utilização de eletrólise para diminuir o tempo de limpeza.  

 

Palavras-chave: Cinética de remoção, Espectrofotômetro de absorção, 

Eletrólise. 

 



 

ABSTRACT 

 

 The kinetic of residue removal from a prototype that simulates a pipe of a heat 

exchanger typically used in the food industry.  Using a test unit made of a tube 

internally covered with milk residues, tests will be performed with changements in the 

cleaning fluid (NaOH) flow.  In order to measure the residual protein, a UV absorption 

spectrophotometer was used. The use of electrolysis was also considered in order to 

speed up the cleaning time. 

 

Key-words: Removal kinetics, Absorption spectrophotometer, Electrolysis 
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1. Introdução 

 

 

1.1. Motivações e Objetivos 

Uma das maiores preocupações da indústria alimentícia é a preservação da 

qualidade de seus produtos após sua fabricação. Atualmente são usadas várias técnicas de 

preservação que inibem ou eliminam as transformações químicas, bioquímicas e biológicas 

nos mesmos. 

Além da conservação do produto, muita atenção deve ser dada à limpeza dos 

equipamentos utilizados na preparação dos alimentos para que não haja a proliferação de 

microrganismos, contaminação por produtos estranhos ao processo ou resíduos de 

processamentos anteriores. 

Neste trabalho é estudada a influência da utilização de eletrólise na cinética de 

remoção de resíduos em um protótipo que simula um tubo de trocador de calor feixe 

tubular, o qual é tipicamente utilizado na indústria alimentícia. Para tanto será montado um 

protótipo, instalado no laboratório J-108 existente no Bloco “J” da Coordenadoria dos 

cursos de Engenharia Química e de Alimentos do CEUN-IMT.  



 

1.2. Organização da Dissertação 

Com o intuito de se alcançar o objetivo proposto neste trabalho, a dissertação apresenta a 

seguinte estrutura: 

- no Capítulo 1 são apresentadas as motivações e objetivos usados no desenvolvimento 

deste trabalho de pesquisa bem como a organização da dissertação.  

- no Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica pertinente ao assunto abordado 

nesta dissertação. Neste capítulo é descrito um processo típico de sanitização usando a 

tecnologia CIP, bem como são apresentados os fatores que afetam a cinética de remoção 

dos contaminantes.  

- no Capítulo 3 é descrita toda a seqüência de operações realizadas para obter-se a 

sanitização do protótipo do trocador de calor feixe tubular e as variações implementadas 

na estratégia de limpeza para otimização da mesma. Os aspectos fundamentais da 

eletrólise são apresentados neste capítulo. Os ensaios foram realizados no Laboratório 

Integrado de Engenharia de Alimentos da Escola de Engenharia Mauá. 

- no Capítulo 4 são mostrados os resultados obtidos com o uso do sistema montado.  

- no Capítulo 5 São apresentadas as conclusões a que se chegou com o desenvolvimento das 

atividades contidas no escopo desta dissertação de mestrado, são discutidas as causas dos 

desvios encontrados com os dados teóricos e as sugestões de continuidade de trabalhos a 

respeito do tema. 

 



 

2. Revisão Bibliográfica 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão de literatura, na qual se encontram 

reunidas informações sobre o processo de limpeza CIP e informações sobre eletrólise. Com 

base nestas informações, foi definida a metodologia a ser empregada com o intuito de 

alcançar o objetivo proposto. 

 

2.1. Desenvolvimento histórico do processo de 

sanitização de instalações industriais alimentícias 

 

Desde os primórdios da civilização humana, a conservação dos alimentos foi uma das 

necessidades do ser humano. Esta atividade era necessária para garantir a qualidade dos 

alimentos durante o período de inverno ou durante deslocamentos. 

Vários tipos de sistemas de conservação dos alimentos foram desenvolvidos 

ao longo dos séculos: salgar e defumar carnes e peixes, secar ao sol carnes e 

frutas, etc. Mais recentemente, após os trabalhos de Louis Pasteur, passou-se a 

utilizar a técnica de ferver os alimentos e mantê-los hermeticamente selados para 

evitar a entrada de ar e de microrganismos.  

Com o advento da era industrial os alimentos passaram a ser processados e 

várias tecnologias foram criadas para sua elaboração, manuseio, conservação e 

transporte. O processamento dos alimentos por máquinas levou à necessidade do 

desenvolvimento de várias técnicas para a limpeza das mesmas após o seu uso, de 

maneira a não deixar resíduos onde pudessem proliferar microrganismos que iriam 

contaminar outros alimentos a serem processados posteriormente. 



A limpeza e a subseqüente esterilização ou desinfecção de qualquer item ou 

equipamento de uma instalação industrial de processamento de alimentos, produtos 

farmacêuticos ou de bebidas, deve ser realizada com o máximo cuidado e atenção 

para assegurar a qualidade do produto final. 

No início, o processo de limpeza, era um processo manual, o qual ainda é 

utilizado em instalações industriais de pequeno porte. Nestes casos, é vital que haja 

uma meticulosa atenção nos detalhes, pois, devido a razões de saúde e segurança, 

somente soluções químicas brandas e frias (detergentes) podem ser utilizadas.  

 

 

2.2. Considerações sobre o processo de higiene e 

sanitização de instalações industriais alimentícias 

 

A fabricação de produtos farmacêuticos, alimentícios e bebidas seria 

grandemente facilitada se os equipamentos e tubulações usados em seu 

processamento pudessem ser desmontados, postos em uma pia, vigorosamente 

escovados e então postos em um esterilizador para remover os contaminantes 

(HARROLD, 2000). Obviamente que a as técnicas de limpeza utilizadas em 

laboratório são impraticáveis na maioria das instalações industriais de grande escala 

de produção. Os vasos, equipamentos e tubulações devem ser limpos no local onde 

estão instalados. O Processo de Limpeza no Local (“Clean in Place” – CIP) é um dos 

processos de limpeza mais comumente utilizados na indústria para assegurar que as 

tubulações e os equipamentos estejam livres de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos. 

Em linhas gerais o processo CIP consiste na limpeza e sanitização de todos 

os equipamentos envolvidos na produção, pelo bombeamento e borrifação de 

soluções químicas e água. O sistema é constituído de vasos contendo as soluções 

de produtos (detergentes e sanitizantes) em concentrações pré-determinadas. As 

soluções são circuladas pelo sistema a ser limpo e sanitizado por tempos e 

seqüências pré-determinados (KHS – Ziemann-Lies, s.d.). Dependendo da aplicação 

pode ser acrescentado o uso de vapor na seqüência acima. Uma alternativa ao uso 

de produtos químicos é a utilização de Ozônio. 



É importante ressaltar o fato de que um equipamento ou outra superfície pode 

estar microbiologicamente limpo, sem necessariamente estar limpo física ou 

quimicamente (KUNIGK, 1998). 

Vários fatores devem ser levados em consideração ao se planejar um sistema 

CIP de sanitização no que se refere aos equipamentos, materiais e compostos 

químicos utilizados. 

O material de construção usado nos equipamentos e tubulações não deve 

transmitir qualquer tipo de odor, sabor ou compostos tóxicos ao produto. Deve-se 

evitar que metais diferentes entrem em contato entre si, pois com a presença de 

eletrólitos verifica-se a ocorrência do fenômeno denominado corrosão eletrolítica que 

resultará em diminuição da vida útil do equipamento (GENTIL, 2003). 

Tipicamente os equipamentos e tubulações que serão higienizados por um 

Sistema CIP são fabricados em aço inoxidável. O inibidor de corrosão nos aços 

inoxidáveis é a camada de óxido passivo que protege a superfície. Existem vários 

tipos de aços inoxidáveis. O mais comumente utilizado é o não magnético da série 

300 (tipos 304 e 316). Os aços inoxidáveis tipos 304 e 316 são bastante resistentes 

à corrosão e são facilmente soldáveis (GOLDAMMER, 1983). 

Uma característica importante para os Sistemas CIP é a de que os 

componentes devem ter projeto sanitário, isto é, não deverá haver lugares com 

reentrâncias onde possa ocorrer o desenvolvimento de microrganismos.  

De acordo com LONGRÉE (1972), nos Estados Unidos, as recomendações 

do “Food and Drug Administration” (FDA) para a fabricação dos equipamentos a 

serem utilizados nas indústrias alimentícias estabelecem que “todos os 

equipamentos e utensílios, incluindo os fabricados em plástico, deverão ser 

projetados e fabricados para resistirem às condições de uso normal e ao 

desenvolvimento de saliências, empenamentos, corrosão puntual, lascas e 

ranhuras”. 

O acabamento das superfícies dos equipamentos e tubulações é um fator 

importante, pois os depósitos têm maior aderência em superfícies mais rugosas do 

que em superfícies lisas. Portanto, as superfícies dos equipamentos devem ser lisas, 

para facilitar a remoção destes depósitos. O acabamento sanitário padrão para os 

equipamentos usados na indústria alimentícia exige valores de Ra inferiores a 1 µm. 

O Ra é a medida do acabamento de uma superfície e representa a média ponderada 

da altura das irregularidades da superfície. 



Um sistema CIP eficiente utiliza produtos de limpeza e sanitização 

apropriados para cada aplicação. Um mesmo produto não é adequado para todos os 

usos. Os bons produtos de limpeza devem ser econômicos, não tóxicos, não 

corrosivos e não aglutinantes. Adicionalmente, devem poder ser usados em 

concentrações fáceis de medir além de serem estáveis durante o armazenamento e 

facilmente e completamente solúveis (MARRIOT, 1994). 

Segundo MADDOX (1994), para que um sistema de limpeza e sanitização 

seja eficiente, deverão ser disponibilizados: (i) – Um suprimento adequado de água 

de boa qualidade (potável), (ii) – O detergente correto para a aplicação, (iii) – O 

sanitizante correto para a aplicação e (iv) – Um procedimento de limpeza adequado. 

A função do detergente é a remoção da sujeira, enquanto que a do sanitizante 

é a redução no número de microrganismos. Embora o uso de detergente, ao 

remover a sujeira elimine vários microrganismos mecanicamente, o uso de um 

sanitizante, desde que corretamente aplicado, destruirá quimicamente os 

microrganismos (MADDOX, 1994).  

MARRIOT (1994) distingue sujeira de resíduo. Segundo o autor, sujeira 

pode ser classificada como o material errado no lugar errado. Resíduo não é apenas 

sujeira, mas também compostos orgânicos que são tipicamente encontrados no 

processamento de alimentos. Como exemplo de resíduos cita os depósitos de 

gordura em tábuas de cortar carnes, e como exemplos de sujeira, cita depósitos de 

lubrificante em uma esteira transportadora e outros depósitos orgânicos em 

equipamentos de processamento de alimentos.  

Conforme citado no artigo intitulado “Plant Sanitation for the Meat Packing 

Industry“ (Anônimo, 1976) os resíduos podem ser classificados de acordo com o 

método de sua remoção do objeto a ser limpo. 

Os resíduos solúveis em água (ou outros solventes) sem conter detergente ou 

outro produto de limpeza são aqueles que são dissolvidos em água de torneira e 

outros solventes que não contenham produtos de limpeza. Eles incluem vários sais 

inorgânicos, açúcares, amidos e minerais. Sujidades deste tipo não apresentam 

problemas de ordem técnica, pois sua remoção é meramente uma ação de 

dissolução. 

Os resíduos solúveis em soluções de limpeza que contenham detergentes 

podem ser classificados em resíduos ácido-solúveis e/ou em resíduos álcalis-

solúveis. Os ácido-solúveis são solúveis em soluções ácidas com pH abaixo de 7,0. 



Nesta classe estão inclusos depósitos de ferro oxidado (ferrugem), carbonatos de 

zinco, oxalatos de cálcio, óxidos metálicos (ferro e zinco), filmes em aços inoxidáveis 

e crostas de água dura (carbonatos de cálcio e magnésio). Os resíduos álcalis-

solúveis são solúveis em meio básico com pH acima de 7,0. Ácidos graxos, sangue, 

proteínas e outras sujidades orgânicas são solubilizadas por uma solução alcalina. 

Sob condições alcalinas, uma gordura reage com o álcali para formar um sabão. 

Esta reação é chamada de saponificação. O sabão formado desta reação é solúvel e 

irá atuar como um solubilizante e dispersante para o resíduo remanescente. 

Os resíduos insolúveis em soluções de limpeza são aqueles insolúveis pela 

maioria das soluções de limpeza. No entanto, eles devem ser destacados das 

superfícies nas quais elas aderem e posteriormente colocados em suspensão no 

meio de limpeza. 

Um resíduo que é classificado em uma categoria para um tipo de solvente, 

pode ser classificado em outra categoria para um outro tipo de solvente. Por 

exemplo, o açúcar é solúvel em água, porém é insolúvel em solventes orgânicos 

utilizados em limpeza a seco e, portanto neste caso estaria em outra categoria. 

Desta forma é importante selecionar o solvente apropriado e o composto de limpeza 

adequado para remover um resíduo específico. A tabela 2.1 apresenta um sumário 

das características de solubilidade dos vários tipos de resíduos.  

TABELA 2.1 – Classificação de Resíduos – Solubilidade (MARRIOT, 1994) 

Tipo de 
Resíduo 

Características de 
Solubilidade 

Facilidade de 
Remoção 

Alterações Induzidas pelo 
Aquecimento das Superfícies 

Sais 
Monovalentes Solúvel em água e ácido Fácil a difícil 

Interação com outros constituintes 
com conseqüente dificuldade de 
remoção 

Açúcar Solúvel em água Fácil Caramelização e dificuldade de 
remoção 

Gordura Insolúvel em água, solúvel em álcali Difícil Polimerização e dificuldade de 
remoção 

Proteína Insolúvel em água, ligeiramente 
solúvel em ácido, solúvel em álcali Muito difícil Desnaturização e extrema dificuldade 

de remoção 

 

 

Os resíduos podem ser também classificados como orgânicos e inorgânicos. 

Um produto de limpeza ácido é mais adequado à remoção de depósitos inorgânicos, 

enquanto que um alcalino é mais adequado à remoção de depósitos orgânicos. A 



tabela 2.2 apresenta um exemplo da classificação anteriormente citada e do tipo de 

produto de limpeza. 

 

 

TABELA 2.2 – Classificação de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos (MARRIOT, 1994) 

Tipo de Resíduo Subclasse do Resíduo Exemplos de deposição 
Componente 

requerido para 
limpeza 

Inorgânico Depósitos de água dura Carbonatos de Cálcio e Magnésio Limpador tipo ácido 

 Depósitos metálicos Ferrugem, outros óxidos  

 Depósitos alcalinos Filmes deixados por enxágüe impróprio 
após o uso de limpador alcalino  

 
Orgânico 

 
Depósitos de alimentos 

 
Resíduos de alimentos 

 
Limpador tipo alcalino 
 

 Depósitos de petróleo Óleos lubrificantes, graxa, outros 
produtos para lubrificação Limpador tipo solvente 

 Depósitos não de 
petróleo Gordura animal e óleos vegetais Limpador tipo alcalino 

 

 

 

A escolha dos compostos de limpeza a serem empregados depende do tipo 

de resíduo presente no equipamento a ser limpo. Segundo MARIOTT (1994), 

resíduos orgânicos são removidos com mais eficiência por compostos alcalinos de 

uso geral. Depósitos minerais e outros tipos de resíduos, que não sejam 

satisfatoriamente removidos com compostos de limpeza alcalinos, devem ser 

tratados com compostos de limpeza ácidos.  

Porém há outros fatores que podem ser importantes para determinar o 

produto de limpeza mais apropriado, a saber: 

a) características do resíduo: A quantidade de produto a ser removida afeta a 

alcalinidade e a acidez de um composto de limpeza e determina quais 

tensoativos e seqüestrantes devem ser utilizados (MARIOTT, 1994). 

b) temperatura e concentração da solução do composto de limpeza: À medida  

que a temperatura aumenta, a atividade do composto de limpeza aumenta. 

Porém em temperaturas superiores a 55ºC ou em temperaturas que excedam as 

recomendações do fabricante do composto de limpeza, poderá haver a 



coagulação de proteínas dos depósitos de sujidades, que irá reduzir a eficiência 

da limpeza. 

c) tempo de limpeza: Quanto maior o tempo de contato da sujidade com o 

composto de limpeza, melhor será o resultado obtido. Porém, o método de 

aplicação do produto, suas características e as características do equipamento a 

ser limpo, irão afetar este tempo. 

d) força mecânica: A quantidade de energia mecânica na forma de agitação ou 

pressão de aspersão irão afetar a penetração do composto de limpeza e a 

separação entre o resíduo e a superfície. 

 

Os compostos sanitizantes são utilizados imediatamente após a limpeza do 

equipamento para reduzir ou eliminar os microrganismos presentes. Caso resíduos 

permaneçam sobre a superfície de um equipamento, após seu uso, podem se 

desenvolver microrganismos nelas. 

Um ambiente sanitário é obtido pela remoção dos depósitos de resíduos e a 

subseqüente aplicação de um composto sanitizante para destruir os microrganismos 

residuais. Os resíduos presentes também protegem os microrganismos do contato 

com o composto sanitizante, alem de reduzir sua eficácia pelo efeito de diluição e 

reação com a matéria orgânica (MARIOTT, 1994). 

Os principais métodos de sanitização empregados na indústria alimentícia 

são: a sanitização física e a sanitização química. 

O método de sanitização física tipicamente empregado na indústria de 

alimentos é a sanitização térmica. Embora apresente um custo muito elevado, ela é 

empregada onde a sanitização química não seja factível. Sua aplicação principal é 

em equipamentos tais como máquinas de enchimento e filtros.  

A eficiência deste método depende da umidade (se for utilizado vapor de 

água), da temperatura de aplicação e do tempo em contato com a temperatura 

utilizada. As duas principais maneiras de realizar a sanitização térmica são: emprego 

de  vapor de água  ou de água quente. 

A sanitização com o emprego de vapor de água é um método caro devido ao 

custo da energia requerida para a geração do vapor. É um método de difícil 

aplicação devido à necessidade de manter a temperatura elevada em todos os 

pontos do equipamento. Caso a superfície do equipamento não esteja limpa, poderá 



haver formação de uma crosta que impedirá a penetração de calor suficiente para 

eliminar os microrganismos. 

A condensação, resultante da aplicação de vapor de água, pode causar 

problemas de contaminação ambiental no interior das indústrias alimentícias 

(MARIOTT, 1994). 

A sanitização com o emprego de água quente, assim como o vapor de água, 

tem sua ação através da degradação de algumas proteínas das células dos 

microrganismos (MARIOTT, 1994). Este método é freqüentemente utilizado para a 

sanitização de trocadores de calor. A temperatura da água determinará o tempo de 

exposição necessário para assegurar a sanitização. Por exemplo, um equipamento 

pode requerer uma temperatura de 85 ºC por 15 min ou 80 ºC por 20 min. Quanto 

maior a temperatura menor será o tempo de exposição necessário. Caso a água 

tenha uma dureza que exceda 60 mg/L poderá haver formação de incrustações nas 

superfícies que estão sendo sanitizadas, a menos que abrandadores sejam 

adicionados. A vantagem deste método é que a água quente não é tóxica e sua 

temperatura é facilmente obtida. 

É importante destacar também que os microrganismos são destruídos pela 

exposição à radiação de comprimento de onda aproximadamente igual a 

2.500 Angstroms, na forma de luz ultravioleta ou a raios gama (MARIOTT, 1994). 

Este método é utilizado principalmente na desinfecção de água potável ou para 

processamento de frutas, vegetais e especiarias. Não é utilizado em indústrias de 

alimentos, para sanitizar equipamentos, devido à sua limitada eficiência. O tempo de 

exposição é determinado pela resistência dos microrganismos. Uma das limitações 

deste tipo de processo de sanitização é de que os raios de luz devem atingir 

diretamente os microrganismos e, portanto a presença de poeira, finos filmes de 

graxa e soluções opacas ou com turbidez prejudicam a sua eficiência.  

O outro método tipicamente empregado pela indústria de alimentos é a 

sanitização química. Os sanitizantes químicos utilizados na indústria alimentícia 

variam em composição química e atividade antibacteriana. Como regra geral, a ação 

do sanitizante é tanto mais rápida e eficaz quanto mais concentrada for a solução. 

Conforme MARIOTT (1994) os sanitizantes químicos não são eficazes na destruição 

de microrganismos presentes em fendas, bolsões e em sujidades minerais devido à 

sua pouca penetração.  



A eficiência de um sanitizante químico pode ser afetada por fatores tais como 

(MARIOTT, 1994): 

a) Tempo de exposição: A morte de uma população microbiológica segue um 

comportamento logarítmico, no qual 90% da população morre em uma unidade 

de tempo e os próximos 90% da população restante morre na próxima unidade 

de tempo de modo que resta somente 1% da população original. O tempo 

requerido para que o agente sanitizante seja eficiente varia devido às 

características dos diferentes microrganismos, sua idade e localização em um 

equipamento. 

b) Temperatura: A taxa de crescimento de uma população bacteriana e a sua taxa 

de mortalidade devido ao uso de sanitizante aumentará com o aumento de 

temperatura. O aumento de temperatura geralmente diminui a tensão superficial, 

aumenta o pH, diminui a viscosidade e cria outras condições que ajudam a 

eliminar as bactérias. Como geralmente a taxa de destruição excede a de 

crescimento das bactérias, o aumento de temperatura irá favorecer a redução do 

número de microrganismos. 

c) Concentração: O aumento da concentração do sanitizante aumenta a taxa de 

destruição dos microrganismos. 

d) pH: Pequenas alterações no pH podem alterar significativamente a ação do 

sanitizante. Os compostos de cloro e iodo têm sua eficiência grandemente 

reduzida com o aumento do pH. 

e) Grau de limpeza do equipamento: A eficiência do sanitizante pode ser 

grandemente reduzida se a superfície a ser limpa estiver contaminada, pois 

compostos de cloro, iodo e outros, podem reagir com os componentes orgânicos 

da sujidade que não tiver sido anteriormente removida. 

f) Dureza da água: A eficiência do sanitizante diminui com o aumento da dureza da 

água. Compostos contendo amônia quaternária não devem ser utilizados em 

água com sais de cálcio e magnésio em concentrações superiores a 200mg/L ou 

sem um agente seqüestrante ou quelante. 

g) Aderência bacteriana: Foi demonstrado por LE CHEVALIER (1988, apud 

MARRIOT, 1994) que a aderência de certas bactérias a superfícies sólidas 

aumenta sua resistência ao cloro. 

 



2.3. Considerações sobre a cinética de remoção de 

resíduos em equipamentos de processo de 

instalações industriais alimentícias 

 

Conforme HELDMAN (1992), o fluxo de massa na incrustação e limpeza de 

uma superfície, pode ser considerado como a diferença entre o fluxo total de massa 

depositada e o fluxo total de massa removida (Equação de Kern-Seaton). Desta 

maneira a limpeza será eficaz quando for constatado o aumento considerável do 

termo de remoção das sujidades comparativamente à redução do termo de 

deposição ou re-deposição. Essa ação normalmente é feita de uma só vez, pela 

substituição do produto (o qual tem tendência de incrustar) por água ou uma solução 

de detergente e, por outro lado, por ação física ou química, que altera as 

propriedades da camada incrustada. Adicionalmente, utilizando detergentes, 

temperatura alta e/ou força mecânica para auxiliar os mecanismos responsáveis 

pelo destacamento dos resíduos da superfície à qual estavam aderidos.  

A reação de limpeza é uma reação heterogênea entre a solução de 

detergente e a camada incrustada como apresentado no diagrama de blocos 

mostrado na Figura 2.1 (HELDMAN, 1992). Devido a ser uma reação heterogênea, 

ela pode ser dividida em transporte de massa e reação do processo. As reações 

ocorrem tanto no meio fluido quanto na camada incrustada.  

Os detergentes existentes no meio fluido podem reagir com a sujidade 

dispersa ou dissolvida no mesmo ou, então, com a dureza da água. Caso esta última 

reação seja predominante, uma grande quantidade do agente de limpeza será 

consumida e não estará disponível para a limpeza. Conclui-se, portanto que a água 

deve ser de boa qualidade e que a formulação do detergente deve ser adequada às 

condições de dureza da água utilizada. 



                      FIGURA 2.1 – Fluxograma Geral da Ação de Limpeza 

 

O transporte do detergente através da camada de separação da incrustação, 

isto é, da interface líquido-sólido é devido à turbulência do fluido em escoamento ou 

ao mecanismo de adsorção que está presente no fenômeno.  

Dependendo da estrutura da camada incrustada e das propriedades dos 

agentes de limpeza, os detergentes são transportados no interior da camada 

incrustada, estabelecendo uma zona de reação ao invés de reagir somente na 

interface.  Os agentes ativos na superfície possuem as características de 

penetrarem através de poros e fendas devido à baixa tensão superficial nestes 

pontos e ao fenômeno da adsorção. A adsorção na superfície enfraquece as 

aglutinações entre as sujidades e o restante da superfície (XIN et al, 2003). 

O processo que ocorre quando os agentes de limpeza entram em contato 

com a camada incrustada pode ser dividido em transformações físico-químicas e 

reações químicas. As principais transformações físicas e físico-químicas são: fusão, 

tensão mecânica e térmica, umidificação, infiltração, inchação, encolhimento e 
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emulsificação. As reações químicas são principalmente: hidrolização, peptização, 

saponificação, solubilização (pela formação de sais durante a reação) dispersão, 

quelação, seqüestro e suspensão. Todas essas reações irão contribuir para 

sobrepujar as forças de aglutinação sujidade-sujidade e as forças de adesão das 

aglutinações sujidade-superfície. 

As moléculas pequenas formadas durante as reações de limpeza irão 

difundir-se através da camada da incrustação, retornando à superfície da mesma 

devido aos gradientes de concentração. 

A vazão da solução de limpeza, em condições de turbulência, irá causar 

erosão na camada incrustada transportando o resíduo para o meio fluido. Esse 

efeito mecânico de limpeza será melhorado se as aglomerações entre as sujidades 

estiverem enfraquecidas devido a alterações físicas ou às reações mencionadas 

anteriormente.  

A explicação apresentada anteriormente não ocorre necessariamente em 

todos os tipos de sistemas CIP. Em alguns casos, certas etapas não são realizadas. 

Por exemplo, na limpeza de sujidade com gordura, poderá ser necessário o 

derretimento desta (neste caso o óleo resultante pode ser simplesmente “erodido” 

pela água quente) ou adicionar algum detergente para emulsionar o óleo e dissolvê-

lo com solvente.  

HELDMAN (1992) estudou os parâmetros que exercem influência sobre a 

velocidade da solução de limpeza. O autor anteriormente citado classifica esses 

parâmetros em três categorias: (i) - parâmetros de projeto e construção, (ii) - 

parâmetros do sistema e (iii) - parâmetros operacionais. 

Os parâmetros de projeto e construção dos equipamentos exercem grande 

influência no resultado final de limpeza. Eles devem ser considerados 

cuidadosamente no planejamento e construção do equipamento, pois irão 

determinar não somente o capital a ser investido como também o custo da operação. 

O tipo e condições da superfície do equipamento, entre outros fatores, irão 

determinar a magnitude das forças de adesão das sujidades à superfície. 

SCHÜSSLER (1970) comparou a velocidade média de limpeza de leite depositado 

em diferentes materiais. Os valores relativos de velocidade obtidos para vidro, 

alumínio polido e aço inoxidável foram 100%, enquanto que para estanho foram de 

92%, bronze de 52% e cobre de 39%. A resistência à corrosão também deve ser 



levada em conta, pois caso contrário, ao longo do tempo a superfície irá perder suas 

características e criar mais locais de incrustação. 

O papel do acabamento da superfície ainda não está bem esclarecido. 

HELDMANN (1992) aponta vários estudos nos quais algumas diferenças de 

resultados foram obtidas. Os resultados obtidos por NASSAUER (1985, apud 

HELDMANN 1992) mostram que para tubos de aço inoxidável, não há diferença 

significativa nos resíduos com rugosidade entre 0,23 µm e 2,3 µm. Outros estudos 

feitos por TIMPERLEY e LAWSON (1980, apud HELDMANN 1992) e por 

HOFFMANN e REUTER (1984, apud HELDMANN 1992) encontraram uma 

correlação entre o acabamento da superfície e o número de microrganismos 

remanescentes em tubulações após o processo CIP. Os primeiros autores 

encontraram uma relação linear entre o número de microrganismos residuais e a 

rugosidade do tubo para valores entre 0,42 µm e 2,35 µm, enquanto que os outros 

autores encontraram duas relações lineares dependendo do método de acabamento 

para valores de Ra entre 0,20 µm e 9,12 µm. Em ambos os casos foram utilizadas 

bactérias com diâmetro entre 0,5 µm e 1,0 µm. 

O projeto do equipamento tem uma importância muito grande na tendência à 

formação de incrustações e de sua subseqüente limpeza. O projeto determina as 

características da vazão e, portanto a medida do efeito mecânico na separação das 

sujidades (erosão). Em trocadores de calor, tipicamente são utilizados vários tubos 

(trocadores tipo casco e tubo) ou canais (trocadores tipo placas) para aumentar a 

vazão. Nestes casos é fundamental que o fluxo seja uniforme em todos os condutos. 

Os canais com velocidades mais baixas estarão sujeitos a maiores taxas de 

incrustação durante o processamento do alimento. Adicionalmente, durante o 

processo de limpeza, a ação mecânica será menor do que em dutos com maiores 

velocidades, resultando em tempos de limpeza maiores. Por outro lado os dutos com 

velocidades maiores estarão sujeitos a um processo de limpeza 

desnecessariamente mais longo.  

Os parâmetros do sistema em estudo estão essencialmente relacionados 

com as características da camada incrustada, pois são estas características que irão 

determinar a força das ligações superfícies - sujidades. Da mesma maneira, o tipo e 

as condições da camada de incrustações irão determinar as forças de coesão 

sujidades - sujidades.  Portanto, a intensidade da operação de limpeza irá depender 

do tipo e das condições da camada de incrustação. Os esforços para impedir, 



diminuir ou alterar a camada de incrustação podem, portanto, serem mais efetivos 

do que qualquer melhoramento no procedimento de limpeza. Segundo HELDMAN 

(1992) serão necessárias mais pesquisas nesta área uma vez que “condições 

normais de produção com incrustações” são raramente encontradas em laboratórios. 

A discrepância dos resultados publicados é certamente devida a diferentes 

procedimentos e condições de “sujar” os equipamentos e não dos vários tipos de 

medição utilizados. 

Um outro parâmetro do sistema a ser considerado é a dureza da água. Os 

sais de Cálcio e de Magnésio irão reagir com os detergentes. Esta reação irá reduzir 

a concentração dos detergentes disponíveis para a limpeza da superfície. Além 

disso,a dureza da água causará a precipitação da incrustação, a qual também 

deverá ser removida. Isto é importante para a etapa de lavagem. Nesta etapa deverá 

ser utilizada somente água branda e com padrão bacteriológico aceitável. O uso de 

água dura irá aumentar os custos de detergentes devido à necessidade da adição 

de agentes seqüestrantes na formulação. 

Uma grande quantidade de sujidades na solução de limpeza irá causar uma 

diminuição na eficácia dos detergentes, devido ao fato de que a sujidade solta irá 

participar da reação total. É aconselhável que nos Sistemas CIP com 

reaproveitamento de soluções, seja feita uma filtragem mecânica das sujidades para 

evitar o desperdício de detergente para “dissolver“ estas partículas de sujidades. 

Os parâmetros operacionais são aqueles relacionados às características 

que os detergentes devem apresentar. Os reagentes da reação de limpeza são as 

sujidades e os detergentes. Embora os detergentes possam, também, serem 

considerados como parâmetros do sistema, devido ao fato de que podem ser 

alterados pelo operador, é melhor classificá-los como parâmetros de operação. O 

tipo de detergente deverá ser escolhido de acordo com o tipo de sujidade como 

exposto anteriormente. Os detergentes fornecem a energia química necessária para 

alterar o tipo da camada de incrustação. Além da escolha do detergente correto, 

uma maneira de aumentar esta forma de energia é de aumentar a concentração de 

detergente. O efeito da concentração dos detergentes na constante de velocidade 

de limpeza é objeto de estudo de vários pesquisadores.  

 

 



TABELA 2.3 – Influência da Concentração de Detergente (OH-) na Constante de 
Velocidade de Limpeza (HELDMAN, 1992) 

MODELO Referências  

K1=aCOH- Jennings. 1959, 1963, 1965 

K0 não linear no máximo Schlüsser, 1970 

Ln k01= a+bCOH- Gallot-Lavallee, 1982 

Ln k12= a+bCOH--cC²OH- Gallot-Lavallee et al., 1984. 

a, b, c são constantes positivas  

 

Na tabela 2.3 são apresentados alguns dos resultados obtidos em pesquisa. 

Esses resultados podem ser resumidos como: inicialmente temos um aumento linear 

na velocidade de limpeza com o aumento da concentração até uma região onde a 

taxa máxima é obtida. Em alguns casos um declínio é observado quando a 

concentração é muito alta. HELDMAN (1992) atribui este declínio à inibição do 

transporte durante a reação, indicando que provavelmente este fato é devido ao 

engrossamento das camadas superficiais das sujidades em altas concentrações de 

detergentes diminuindo desta maneira a área efetiva para difusão das moléculas. 

A segunda maneira de transferir energia para o processo de limpeza é calor. 

O aumento de temperatura favorece o aumento da velocidade de limpeza, até o 

ponto em que outras reações ocorrem e dificultam a limpeza. (Vide tabela 2.4). 

 

TABELA 2.4 – Efeito da Temperatura na Constante de Velocidade de Limpeza  
 (HELDMAN, 1992) 

MODÊLO Temperatura (ºC) Referência 

ln k1= a-b/T 46 - 82 Jennings, 1959 

ln k0= a-b/T, T<Tmax 5 - 100 Schlüssler, 1970 

ln k2= a-b/T 40 - 80 Hoffmann, 1984 

ln k1= a+bT 55 - 95 Gallot-Lavallee, 1982 

a e b são constantes positivas   

 

 



A terceira forma de fornecer energia ao sistema a ser limpo é energia 

mecânica. A ação mecânica é exercida por forças de cisalhamento atuando na 

camada de incrustação ou pela ação da circulação, em regime turbulento. Várias 

pesquisas foram realizadas obtendo-se resultados diferentes quanto à ação da 

vazão na limpeza. Alguns resultados destas pesquisas estão indicados na Tabela 

2.5. 

 

 

TABELA 2.5 – Modelos para Efeito Mecânico na Constante de Velocidade de Limpeza 
 (HELDMANN, 1992) 

Relação Tensão de Cisalhamento nas 
Paredes [Pa] 

Referência 

k1= a+b*Re , Re >25.000 

(Tw> 0,4Pa) 
 Jennings, 1957 

ln k01= a+bV (0,3 < V< 1,9 m/s) Gallot-Lavallee, 1982 

ln k12= a+bV+cV²  Gallot-Lavallee, 1982 

ln k1= a+bV  Gallot-Lavallee, 1982 

k1= a+b Tw 1-14 Timperley, 1981 

ln k0= a+b Tw 0,19-7,5 Grasshoff, 1983 

a e b são constantes positivas   

 

Conforme HELDMAN (1992), a tendência apresentada na tabela 2.5 sugere o 

uso das tensões de cisalhamento nas paredes, as quais podem ser melhor 

relacionadas com a velocidade média do que com o número de Reynolds. 

Considerando-se que as características da vazão turbulenta não são constantes ao 

longo do tempo, pode ser possível que a média da tensão de cisalhamento nas 

paredes não represente o melhor parâmetro para expressar o efeito abrasivo do 

fluxo turbulento na camada de incrustação, mas que a amplitude e a freqüência das 

tensões de cisalhamento tenham maior significado. GRASSHOF (1983, apud 

HELDMAN, 1992) informa que um aumento na velocidade de limpeza, por um fator 

9, é obtido quando a direção sobre a camada de incrustação é invertida a cada 5 ou 

15 segundos.  

JENNINGS (1957, apud HELDMAN, 1992) mostrou que havia uma baixa ação 

de limpeza com Números de Reynolds (Re) baixos, porém para Re acima de 25.000 



havia um súbito aumento na eficiência de limpeza. HANKINSON & CARVER (1968 

apud HELDMAN, 1992) demonstraram experimentalmente que a taxa de remoção 

de leite impregnado nas superfícies de uma tubulação era linear entre 85.000 Re e 

600.000 Re. Eles sugeriram que, à medida que a camada laminar se torna mais fina 

com o aumento da vazão, ela é penetrada pelas protuberâncias da sujeira. Portanto 

a eficiência de limpeza é devida tanto às forças da turbulência do fluido como a 

forças viscosas quando a sujeira está submersa na camada laminar.  Embora os 

autores anteriormente citados tenham relacionado à remoção de sujeira com o 

Número de Reynolds, utilizaram somente um diâmetro de tubulação em seus 

experimentos. 

 

ROMNEY (1990) indica que estudos mais recentes conduzidos por 

TIMPERLEY & LAWSON (1980), TAMPLIN (1981) e o fabricante APV (1980), 

demonstraram que a remoção de detritos estava relacionada não com o Número de 

Reynolds, porém com a velocidade do fluido e, que era independente do diâmetro. 

Foi sugerida a velocidade mínima de 1,5 m/s para uma limpeza efetiva.  O tempo de 

limpeza não é considerado por HELDMAN (1992) como um parâmetro operacional, 

embora seja em princípio uma “variável livre” para o operador da planta ou para o 

programador de um sistema de limpeza automatizado. O tempo de limpeza é visto 

como o resultado da dinâmica da limpeza, que é determinado por todos os 

parâmetros que influenciam a velocidade de limpeza, para atingir o desejado 

resultado de limpeza, o qual é medido através de um determinado critério de 

limpeza. 

 

 

2.4. Considerações sobre o sistema de controle 

tipicamente empregado em sistemas CIP 

 

A seqüência do processo CIP pode ser realizada tanto manualmente como 

automaticamente. A automação do processo tem vantagens e desvantagens sobre o 

processo manual MARRIOT (1994) apresenta as seguintes vantagens do processo 

automatizado em relação ao processo manual: (i) – Confiabilidade de que todas as 

etapas foram realmente cumpridas, (ii) – Confiabilidade de que os tempos das 



etapas foram obedecidos, (iii) – Possibilidade de obter registro da atividade para 

efeito de fiscalização e ISO 9000, (iv) – Redução de mão de obra (redução de 

custos), (v) – Melhoria na higiene devido ao melhor controle das operações, (vi) – 

Conservação das soluções utilizadas na limpeza, (vii) – Melhoria na utilização dos 

equipamentos, pois estes podem ser limpos imediatamente após o uso permitindo 

nova batelada ser iniciada. 

HALL et al (1971) aponta significativa redução do custo operacional com a 

implantação da automação do sistema de limpeza. Segundo este autor, os custos de 

limpeza manual freqüentemente constituem 50% do custo de mão de obra requerida 

para todas as fases de produção, desde o recebimento ao processamento, 

embalagem e entrega. Cita também uma pesquisa realizada em uma instalação 

industrial de processamento de leite, de porte médio, na qual foi constatada a 

redução de até 75% na mão de obra empregada, quando utilizado um sistema CIP 

automatizado, em comparação à limpeza manual. 

Outra vantagem (HARDWICK, 1995) é a de que os sistemas CIP, sendo 

fechados, facilitam o combate aos microrganismos presentes no ar, no solo e na 

matéria prima. 

Dentre as desvantagens apresentadas pelo processo automatizado, pode-se 

citar (MARRIOT, 1994): (i) – custo de implantação devido a que cada sistema tem 

características próprias que necessitam de projeto e equipamentos “customizados”, 

(ii) – custo de manutenção é mais elevado devido à sofisticação do equipamento, 

(iii) – falta de flexibilidade no sistema caso haja variações nos equipamentos ou 

produtos a serem processados. 

Os primeiros sistemas CIP eram automatizados com o uso de relés montados 

em painéis. Os maiores inconvenientes a este tipo de tecnologia eram: (i) – grande 

espaço requerido, (ii) – dificuldades de ajuste dos tempos de processo, (iii) – 

dificuldade de alteração da lógica do processo, (iv) – elevado consumo de energia, 

(v) – elevado nível de ruído, (vi) – difícil localização de defeitos. 

O grande avanço na automação de sistemas CIP foi o desenvolvimento do 

Controlador Lógico Programável (CLP) que é apresentado na Figura 2.2. Este 

equipamento eletrônico substituiu com grande vantagem os painéis de relés 

eliminando todos os problemas apresentados por estes. Adicionalmente quando 

interligados com uma interface homem-máquina adequada, tal como um 



computador, mostram para o operador todo o processo em tempo real, com registro 

de alarmes e eventos. 

 

 
FIGURA 2.2 – Controladores Lógicos Programáveis (Fonte: Rockwell) 

 
 

Segundo o fabricante KHS - Zieman - Lies um sistema de limpeza CIP típico é 

constituído por: (i)- um tanque utilizado para armazenar a solução de limpeza 

(detergente); (ii)- um tanque utilizado para armazenar água quente; (iii)- um tanque 

utilizado para recuperação da solução detergente que será utilizada na etapa de pré-

enxágüe do processo posterior; (iv)- bomba(s) centrífuga(s) para o transporte dos 

fluídos; (v)- trocador de calor; (vi)- condutivímetro; (vii)- controlador e indicador de 

temperatura; (viii)- válvula de controle automático e (ix)- válvulas solenóides. Ainda 

segundo o fabricante KHS – Ziemann - Lies, para processos mais complexos podem 

ser utilizados tanques de solução sanitizante fria (à base de cloro) e de água tratada 

fria. 

O processo de limpeza CIP pode ser executado tanto de forma manual como 

de forma automática. Nos processos executados de forma manual, é o operador do 

processo quem executa as manobras necessárias nas válvulas e equipamentos, 

bem como o controle dos parâmetros do processo, a saber: tempos, temperaturas e 

concentrações. Nos processos executados de forma automática, é tipicamente 

empregado um CLP para executar as seqüências de operações requeridas e assim 

realizar um controle total sobre os parâmetros do processo. 



Diferentes receitas de controle para sistemas CIP podem ser pré-

programadas no CLP, conferindo uma grande versatilidade aos mesmos para a 

execução de limpeza em diferentes equipamentos. 

 

Na seqüência será apresentado, de forma simplificada, um sistema CIP 

composto por três tanques e as etapas típicas que este deve atender (KHS – 

Ziemann - Lies, s.d.). 

A primeira etapa consiste no pré-enxágüe do equipamento do processo com 

água recuperada proveniente do tanque de água recuperada. Esta pré-lavagem visa 

remover do equipamento do processo, e também das tubulações, todo material 

sólido por ventura existente e/ou líquidos residuais que ainda permanecem no 

equipamento do processo e nas tubulações. Adicionalmente, é executado o pré-

aquecimento desta água de pré-enxágüe para evitar que ocorra o choque térmico no 

sistema a ser limpo. O aquecimento é feito até a temperatura típica de 50 ºC, sendo 

a água recuperada transportada através do sistema formado pelas tubulações e pelo 

equipamento de processo por meio de bomba centrífuga. A água de pré-enxágüe 

efluente do equipamento do processo é descartada. A figura 2.3 ilustra esta etapa do 

processo.  

A segunda etapa consiste na limpeza do equipamento do processo com uma 

solução de hidróxido de sódio proveniente do tanque de hidróxido de sódio quente. 

Nesta etapa, uma solução de hidróxido de sódio (detergente) previamente preparada 

é encaminhada ao equipamento de processo para a limpeza do mesmo. Esta 

solução é aquecida até a temperatura adequada de trabalho (85 ºC) e é feito escoar 

através do processo em circuito fechado, retornando ao tanque de hidróxido de 

sódio quente. A figura 2. 4 ilustra esta etapa do processo. 
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FIGURA 2.3 – Pré-enxágüe do sistema em estudo com água recuperada 
 
 

 



 
 

FIGURA 2.4 – Limpeza do sistema em estudo com solução de hidróxido de sódio 
 

 

 

A terceira etapa consiste no enxágüe intermediário com água tratada 

proveniente da rede de utilidades. Tipicamente, esta água de enxágüe intermediário 

é pré-aquecida a 50 ºC com o objetivo de manter aquecido todo o circuito a ser 

limpo. A etapa de enxágüe intermediário visa remover o detergente (solução de 

hidróxido de sódio) do sistema. A água de enxágüe efluente do equipamento de 

processo é feita retornar ao tanque de água recuperada, sendo a duração desta 

etapa definida pela condutividade elétrica da água efluente. A operação é 

interrompida quando a concentração de resíduos de hidróxido de sódio na água for 

inferior a um valor mínimo pré-estabelecido. A figura 2.5 ilustra esta etapa do 

processo. 

 

 

 

 



 

 
 

FIGURA 2.5 – Enxágüe intermediário do sistema em estudo com água tratada 
 
 
 

A quarta etapa consiste na pasteurização do equipamento do processo com 

o emprego de água quente proveniente do tanque de água quente. Tipicamente, 

esta água de esterilização do equipamento deve ser pré-aquecida a 90 ºC e feita 

circular através do equipamento em circuito fechado durante, pelo menos, 15 

minutos. A figura 2.6 ilustra esta etapa do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2.6 – Pasteurização do sistema em estudo com água quente 
 

 

A quinta etapa consiste no enxágüe final do equipamento de processo com 

água tratada proveniente da rede de utilidades. Tipicamente, esta água de enxágüe 

final é pré-aquecida a 50 ºC para evitar o choque térmico no equipamento de 

processo e, na seqüência, deve ser gradualmente resfriada até a temperatura 

ambiente. Este resfriamento gradual visa promover a diminuição da temperatura do 

equipamento de processo, deixando-o em condições adequadas de posterior 

utilização. A água tratada efluente do equipamento do processo pode ser 

direcionada ao tanque de água recuperada ou descartada para dreno. A figura 2.7 

ilustra esta etapa do processo. 

 

O Anexo A apresenta de forma clara e objetiva a evolução histórica da 

instrumentação industrial tipicamente utilizada neste processo e o Anexo B uma 

descrição de um processo típico de sanitização utilizando a tecnologia CIP dotado 

de sistema de controle automático. 

 



 

FIGURA 2.7 – Resfriamento do sistema em estudo com água tratada proveniente da rede 
 

 

2.5. Considerações sobre o emprego de eletrólise em 

sistemas CIP 

Ao se aplicar uma diferença de potencial em uma solução aquosa na qual o 

soluto se encontra ionizado, ocorre o movimento dos íons em direção aos eletrodos 

que possuem carga elétrica oposta a eles. Nestes eletrodos, os íons liberam ou 

recebem elétrons, transformando-se assim em átomos ou moléculas eletricamente 

neutros. Nos eletrodos, estes átomos ou moléculas podem sofrer deposição, ou 

ainda, podem reagir quimicamente com eles (Pieβlinger-Schweiger, 2001). 

No caso de sistemas de limpeza CIP, o equipamento de processo a ser limpo 

é um dos eletrodos, sendo necessário introduzir um material metálico externo para 

desempenhar a função do outro eletrodo. 

CHEN et al (2004) afirma que quando uma tensão elétrica é aplicada a um 

material metálico que apresente incrustações, em um típico sistema de eletrólise, 

pode ocorrer a remoção destas incrustações. Segundo o autor, a remoção das 

incrustações é o resultado das bolhas de gás oxigênio e/ou hidrogênio que se 



formam na superfície dos eletrodos. As reações químicas apresentadas a seguir 

ilustram este fenômeno: 

2 H2O  -  4 e- →  O2
↑ (anodo) 

2 H2O  +  4 e- →  H2
↑ (catodo) 

 

Ainda segundo CHEN et al (2004), estas reações que ocorrem nos eletrodos 

promovem o abaulamento dos depósitos da proteína desnaturada do leite, 

facilitando a remoção dos mesmos. As bolhas dos gases formados fornecem a 

energia adicional para que ocorra mecanicamente o desalojamento das 

incrustações, seja ela de origem mineral ou orgânica.  

CHEN et al (2004) desenvolveram estudos envolvendo a aplicação da 

eletrólise em um protótipo de sistema CIP, como mostrado de forma esquemática na 

figura 2.8.  

 
FIGURA 2.8 – Protótipo de sistema CIP usado por CHEN et al (2004) 

 

A seção de testes simula um equipamento a ser limpo por um sistema CIP. 

Os autores usaram um tubo de aço inoxidável de 16 mm de diâmetro interno e de 

150 mm de comprimento. Esta seção de testes foi recoberta internamente com uma 

camada de proteína desnaturada de leite. Foi usado um reservatório contendo uma 



solução de hidróxido de sódio equipado com sistema de aquecimento e agitação. 

Desta maneira, a temperatura da solução de hidróxido de sódio é mantida 

praticamente constante. A velocidade de escoamento da solução de hidróxido de 

sódio é mantida constante através do emprego de um rotâmetro associado a uma 

válvula manualmente operada. Após deixar a seção de testes, a solução de 

hidróxido de sódio efluente é feita escoar através de um espectrofotômetro de 

absorção UV equipado com sistema de amostragem “on-line”. O comprimento de 

onda utilizado no espectrofotômetro UV está compreendido entre 248 nm e 256 nm. 

A amostragem foi realizada a intervalos de 10 segundos entre as leituras. A seção 

de testes usada por CHEN et al (2004) é apresentada na figura 2.9. 

 

 

FIGURA 2.9 – Seção de testes usada por CHEN et al (2004) 



 

3. Materiais & Métodos 

 

 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizada a bancada experimental 

apresentada na figura 3.1. Nesta bancada, o interior do tubo de testes foi incrustado 

com uma solução de leite em pó integral e instantâneo, para reproduzir uma situação 

tipicamente verificada na indústria alimentícia. 

 
FIGURA 3.1 – Bancada experimental utilizada no trabalho 

 

3.1 Materiais Utilizados 

No desenvolvimento do trabalho foram usados os seguintes materiais e 

equipamentos: 

a) Reservatório de solução de NaOH, construído em vidro, com capacidade para 

20 L; 

b) Reservatório de água destilada usada para a operação de enxágüe, construído 

em vidro, com capacidade para 20 L; 

c) Bomba centrífuga tipicamente empregada em limpadores de pára-brisas de 

veículos automotores; 



d) Rotâmetro para medição de vazão, com escala graduada de 0 a 5 L/min; 

e) Tubo de testes, construído em aço inoxidável 316, com 150 mm de comprimento 

e 15 mm de diâmetro interno; 

f) Trechos de tubos de aço inoxidável, de 8 mm de diâmetro interno para 

interligação dos elementos que compõem a bancada; 

g) Fontes de alimentação com tensão de saída variável e ajustável entre 0 e 30 Vcc; 

h) Espectrofotômetro UV, da marca HP, modelo Cary 100® com microcomputador 

do tipo PC acoplado; 

i) Medidor de pH de bancada, da marca MICRONAL, modelo B-474; 

j) Microcomputador do tipo PC modelo Pentium II® para efetuar a leitura do valor do 

pH da solução efluente do tubo de testes; 

k) Suportes metálicos tipicamente empregados em laboratório de Química, para a 

sustentação dos trechos de tubos de interligação; 

l) Recipiente de alumínio para o aquecimento da solução de leite em pó; 

m) Aquecedor a gás, empregado para elevar a temperatura da solução de leite em 

pó, visando a incrustação do tubo de testes; 

n) Leite em pó integral e instantâneo da marca NINHO®, fabricado pela empresa 

NESTLÉ; 

o) Água potável para preparar a solução de leite em pó; e 

p) Hidróxido de sódio em escamas. 

 

 

3.2 Metodologia Empregada 

A solução de leite em pó foi preparada dissolvendo-se duas colheres de leite 

em pó integral instantâneo da marca NINHO® em 200 mL de água. Na seqüência, o 

tubo de testes e a solução de leite em pó foram transferidos para um recipiente de 

dimensões adequadas e esta foi submetida a um processo de aquecimento até que 

a solução alcançasse a condição de fervura. Esta solução foi mantida na 

temperatura de fervura por cerca de 30 minutos. O recipiente foi constantemente 

virado de um lado para o outro, em um ângulo de aproximadamente 45º durante o 

processo de aquecimento, a fim de que a solução de leite em pó circulasse de 

maneira natural pelo interior do tubo de teste. 



Posteriormente, foi montada a bancada experimental apresentada na 

figura 3.1. Nesta bancada, A seção de testes – apresentada na figura 2.9 foi 

construída de forma a permitir a aplicação da eletrólise em uma etapa posterior.  A 

seção de testes representa o equipamento a ser limpo pelo sistema CIP. Ela 

consiste de um tubo de aço inoxidável 316, de diâmetro interno igual a 15 mm e de 

comprimento 150 mm recoberto internamente com uma camada residual de proteína 

de leite. 

Inicialmente, foram realizados ensaios preliminares – empregando 

exclusivamente água potável – com a finalidade específica de ajustar a tensão 

elétrica suprida pela fonte de alimentação para a bomba centrífuga. A tensão a ser 

fornecida deve ser adequada e suficiente para promover o escoamento turbulento do 

fluido usado como detergente. O objetivo foi obter a velocidade de escoamento do 

fluido que mais se aproximasse daquela usada por CHEN et al (2004).  

O valor mais próximo que foi obtido era igual a 0,19 m/s, sendo que CHEN et 

al (2004) usaram 0,24 m/s. Devido a limitações técnicas na fonte de alimentação 

empregada, que impediram o uso de uma tensão elétrica maior, optou-se por adotar 

o valor de 0,19 m/s como aquele a ser usado no presente trabalho. A tabela 4.2 

apresenta os resultados obtidos nesta etapa. 

Uma vez estabelecido o valor da velocidade de escoamento do fluido de 

limpeza (detergente), a próxima etapa consistiu na preparação da solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) que foi utilizada como detergente. Esta solução de NaOH 

foi preparada com concentração de 0,5 % em massa e apresentou pH 13. 

Considerando o fato de que não se dispunha de informações prévias sobre 

qual era o comprimento de onda no qual se verificava a maior absorção da radiação 

ultravioleta para o produto utilizado nos testes (solução de leite em pó), optou-se por 

proceder ao levantamento experimental deste comprimento de onda. Este 

procedimento consistiu na determinação da curva de absorbância em função da 

concentração de resíduos de leite na solução de NaOH.  Com base nesta solução 

de NaOH foram preparadas amostras de solução de NaOH contendo resíduos de 

leite em pó nas seguintes composições: 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm e 

100 ppm. Tomando-se por base a solução de NaOH com 100 ppm de resíduos de 

leite em  pó, foi feita a análise da variação do índice de absorbância em função do 

comprimento de onda da radiação UV. A figura 4.1 apresenta um gráfico que ilustra 



esta etapa, sendo este obtido de forma automática a partir do próprio 

espectrofotômetro HP modelo Cary 100®. 

Utilizando-se as amostras anteriormente preparadas, obteve-se a curva de 

calibração indicada na figura 4.2, a partir da qual foi possível a determinação do 

comportamento da concentração de resíduos de leite em pó na solução detergente.  

Uma vez obtida a curva de calibração no espectrofotômetro UV, procederam-

se aos ensaios de limpeza dos resíduos de leite aderidos à parede do tubo de teste. 

Os ensaios de limpeza consistiram em fazer escoar a solução detergente por um 

intervalo de tempo igual a 5 minutos, com velocidade variável e compreendida entre 

0,16 m/s e 0,19 m/s. As amostras da solução efluente do tubo de testes foram 

recolhidas de forma manual, com intervalo de tempo entre as coletas de amostras de 

20 segundos. 

Numa etapa posterior, foi feito o uso de água de enxágüe em complemento 

ao uso da solução detergente. Neste caso, após o emprego da solução de NaOH, foi 

feito circular pelo sistema a água de enxágüe nas mesmas vazões usadas para a 

solução detergente. Considerando que a água de enxágüe estará sendo empregada 

para retirar os resíduos de NaOH e de leite que ainda permanecem no interior do 

tubo de testes após a limpeza com a solução detergente, optou-se por empregar um 

medidor de pH para monitorar a evolução temporal do índice de acidez da solução 

efluente do tubo de testes. Foi utilizado um medidor de pH de bancada, da marca 

MICRONAL, modelo B474. Este medidor de pH foi adaptado para ser empregado 

como um analisador contínuo. A taxa de amostragem de aproximadamente 1 

segundo foi estabelecida com o uso do recurso Hyperterminal® do WINDOWS®. A 

figura 3.2 apresenta o pHmetro utilizado no trabalho e a figura 3.3 ilustra a 

adaptação realizada para adaptar o medidor de pH de bancada em um medidor 

contínuo. 



 
 

FIGURA 3.2 - Medidor de pH de bancada  empregado nas análises 
 
 

 
 

FIGURA 3.3 - Adaptação realizada no medidor de pH de bancada 
 

O procedimento descrito no Anexo C apresenta as principais etapas 

obedecidas na configuração dos parâmetros de comunicação entre o pHmetro e o 

microcomputador do tipo PC. 

A influência da ação da eletrólise no processo de limpeza foi avaliada 

experimentalmente, por meio do emprego de corpos de prova, que consistiram em 

plaquetas de aço inoxidável com dimensões de 15 mm de largura por 40 mm de 

comprimento e por 1 mm de espessura. Estas plaquetas foram previamente 

aquecidas e sobre elas foram aplicadas algumas gotas de leite para formar uma 

camada de proteína de leite aderida à superfície das mesmas.   



Utilizando-se de um recipiente contendo uma solução de NaOH diluída a 

0,5% em massa, foi montada uma célula de eletrólise. A figura 3.4 ilustra o 

dispositivo em estudo.  

 

 

 

 
 

FIGURA 3.4 – Recipiente usado para estudo da influência da eletrólise 
 
 

 

Foi ajustada uma distância de 6 mm entre os eletrodos e, aplicada uma 

diferença de potencial de 4,3 Vcc entre os mesmos.  

As plaquetas para as quais não foi utilizada eletrólise demoraram cerca de 30 

minutos para que a camada de proteína desnaturada de leite fosse removida.  

Embora a sujidade reagisse com o NaOH assim que a placa foi imersa, o depósito 

permaneceu sobre a placa, provavelmente devido à falta de agitação da solução. 

Com a utilização de eletrólise, as plaquetas apresentaram a superfície limpa 

após 10 a 15 minutos de início do processo de limpeza.  

As Figuras 3.6, 3.7 e 3.8 mostram as condições das plaquetas nas várias 

etapas dos testes.  

 

 



 
 

FIGURA 3.5 – Plaqueta metálica originalmente limpa 
 

 

 
 

FIGURA 3.6 – Plaqueta metálica com a camada residual 
de proteína de leite 

 

 

 
 

FIGURA 3.7 – Plaqueta metálica sem a camada residual de 
proteína de leite após a aplicação da eletrólise 

 



 

 

 

 

4. Resultados Obtidos 

 

 

 

 

 

4.1 Determinação do comprimento de onda no qual é 

verificada a maior absorção da radiação UV 

 

No presente trabalho, o resíduo a ser removido foi diferente daquele utilizado 

por CHEN et al (2004). Assim sendo, optou-se por avaliar experimentalmente qual 

era o comprimento de onda no qual foi verificada a maior absorção da radiação UV. 

A figura 4.1 apresenta um gráfico, gerado pelo software do sistema operacional do 

espectrofotômetro empregado nos ensaios, que ilustra o pico de absorção de 

radiação UV no intervalo compreendido entre 200 nm e 300 nm.  

 



 
FIGURA 4.1 –  Gráfico da absorbância de UV em função do comprimento de onda. 

 

Com base no gráfico da figura 4.1 e, também, no relatório apresentado no 

Anexo D, depreende-se que o pico mais alto de absorção está em 230nm, sendo 

este o valor do comprimento de onda utilizado nos experimentos.  

 

4.2 Determinação da curva de calibração do 

espectrofotômetro UV 

Para a determinação da curva de calibração da absorbância em função da 

concentração de resíduos de leite na solução de NaOH usando o espectrofotômetro 

foi preparada uma solução de NaOH a 0,5% em massa. A partir desta solução, 

foram obtidas soluções com leite em pó a 5, 10, 25, 50, 75 e 100 ppm. Utilizando-se 

as amostras anteriormente preparadas obteve-se a curva de calibração indicada na 

figura 4.2 - gerada pelo sistema operacional do equipamento - para o comprimento 

de onda de 230 nm. O relatório obtido do espectrofotômetro está apresentado no 

Anexo D 

Comprimento de Onda (nm) 

Absor. 
(x0,2) 



 
FIGURA 4.2– Curva de calibração obtida no espectrofotômetro empregado nos testes 

 

Com base no gráfico da Figura 4.2, pode-se observar que a curva de 

calibração apresentou um comportamento linear. A equação da reta foi fornecida 

pelo próprio software do sistema operacional do espectrofotômetro, considerando 

R²=0,99870,  sendo apresentada na equação (1). 

Abs= 0,00692* Conc + 0,16922                                       (1) 

 

 Com o emprego da equação (1) foi possível a determinação da concentração 

do teor residual de leite, tanto na solução detergente como na água de enxágüe. 

Devido à limitação técnica do espectrofotômetro utilizado neste trabalho, que não 

possui condições de avaliar amostras com concentrações superiores a 100 mg/L, foi 

necessário realizar diluições da amostra, pois a extrapolação de dados a partir da 

curva de calibração não é recomendável.  

  

4.3 Determinação da cinética de remoção dos resíduos de 

leite aderidos à parede do tubo de testes com o 

emprego do NaOH como detergente sem a aplicação 

da eletrólise 

. As tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam os resultados obtidos nos ensaios 

realizados usando a solução de NaOH a 0,5% em massa, como detergente para as 

vazões de escoamento do fluido detergente de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 L/min 

respectivamente. O tempo de circulação da solução de NaOH através do tubo de 

Concentração (mg/L) 



testes foi igual a 5 minuos para cada uma das vazões consideradas neste trabalho. 

Nos ensaios, foram recolhidas amostras da solução efluente do tubo de testes para 

posterior análise no espectrofotômetro UV. As amostras foram coletadas a cada 20 

segundos, de forma manual. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

TABELA 4.1 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
0 715,9 705,60 810,50 
20 317,2 259,60 364,52 
40 232,3 207,75 306,20 
60 105,24 198,50 289,63 
80 93,45 182,40 278,40 
100 72,59 163,10 259,20 
120 69,64 199,50 289,65 
140 51,46 132,93 233,69 
160 53,23 111,79 220,10 
180 41,91 110,90 204,80 
200 47,53 105,21 199,68 
220 42,55 112,29 187,20 
240 34,14 120,15 185,23 
260 30,73 90,14 148,21 
280 33,11 89,59 136,10 
300 35,01 82,07 132,10 

 
TABELA 4.2 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,5 L/min 
(triplicata). 
Tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
0 300,15 403,60 303,65 
20 270,5 219,10 156,89 
40 203,5 195,90 138,23 
60 93,9 186,30 129,64 
80 79,61 91,90 75,63 
100 75,44 74,09 56,98 
120 74,37 54,57 32,14 
140 48,1 44,11 29,50 
160 40,05 39,40 27,64 
180 36,07 32,50 20,41 
200 28,44 33,10 19,85 
220 28,57 27,91 15,62 
240 26,83 22,82 12,01 
260 21,18 25,99 15,98 
280 21,93 22,98 12,54 
300 22,48 19,91 10,41 

 

TABELA 4.3 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 3,0 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 



0 896,2 522,1 666,7 
20 78,3 308,8 101,85 
40 82,65 162,5 80,06 
60 52,1 78,13 55,64 
80 34,27 61,51 36,01 
100 27,07 60,59 30,62 
120 24,36 43,85 18,94 
140 18,34 40,18 12,66 
160 17,03 37,12 9,8 
180 9,88 51,91 7,17 
200 8,72 28,28 6,97 
220 6,21 29,95 5,64 
240 9,45 27,67 3,79 
260 3,53 25,89 6,06 
280 6,87 26,66 4,63 
300 2,83 25,21 3,38 

 

 

4.4 Determinação da cinética de remoção dos resíduos de 

NaOH aderidos à parede do tubo de testes com o 

emprego de água de enxágüe sem a aplicação da 

eletrólise 

. As tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam os resultados obtidos nos ensaios 

realizados usando a água de enxágüe para remover os resíduos de NaOH que 

ficaram aderidos no tubo de testes, para as vazões de escoamento da água de 

enxágüe de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 L/min respectivamente. O tempo de circulação 

da água de enxágüe através do tubo de testes foi igual a 5 minutos para cada uma 

das vazões consideradas neste trabalho. O pH da solução efluente foi monitorado, 

sendo a taxa de amostragem igual a 1 Hz. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

 

 

 

 

TABELA 4.4 - Comportamento temporal do pH da água de enxágüe 
que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,3 L/min (triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
1 11,84 12,09 12,47 
2 12,45 12,03 12,18 
3 12,54 12,55 11,48 
4 11,74 12,18 11,84 
5 11,83 11,36 11,59 



6 12,03 11,33 11,70 
7 11,55 11,54 11,56 
8 11,65 11,22 11,44 
9 11,44 10,84 10,98 
10 11,42 10,69 10,58 
11 11,38 10,64 10,46 
12 11,13 10,64 10,70 
13 11,10 10,55 10,35 
14 10,99 10,41 10,33 
15 11,02 10,13 10,14 
16 11,01 10,07 10,05 
17 11,00 10,33 10,12 
18 11,00 10,20 10,07 
19 10,97 10,03 10,16 
20 10,94 9,82 10,23 
21 10,89 9,70 10,39 
22 10,88 9,86 9,87 
23 10,86 9,95 10,45 
24 10,84 9,69 10,06 
25 10,78 9,51 9,69 
26 10,78 9,46 9,98 
27 10,84 9,42 10,12 
28 10,78 10,16 10,09 
29 10,74 9,30 10,00 
30 10,68 9,11 9,87 
31 10,65 9,27 9,83 
32 10,63 9,51 9,97 
33 10,60 9,30 9,93 
34 10,60 9,09 9,98 
35 10,59 9,11 9,97 
36 10,54 9,17 10,00 
37 10,50 9,17 9,95 
38 10,44 8,99 9,85 
39 10,46 8,81 9,71 
40 10,43 8,97 10,10 
41 10,37 9,03 9,60 
42 10,33 9,12 9,96 
43 10,27 9,03 10,05 
44 10,21 8,95 10,35 
45 10,21 8,96 9,96 
46 10,20 8,99 9,39 
47 10,19 8,72 9,62 
48 10,13 8,56 9,77 
49 10,12 8,94 9,96 
50 10,03 8,92 10,26 
51 10,06 8,67 10,40 
52 10,06 8,57 9,89 
53 10,01 8,78 10,09 

TABELA 4.4 (cont.) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
54 9,95 8,86 10,16 
55 9,92 8,62 10,01 
56 9,91 8,52 10,68 
57 9,91 8,67 9,99 
58 9,93 8,73 10,10 
59 9,86 8,48 10,60 
60 9,83 8,35 10,70 



61 9,78 8,54 10,47 
62 9,74 8,66 10,19 
63 9,67 8,60 10,10 
64 9,65 8,39 10,48 
65 9,59 8,42 10,30 
66 9,55 8,90 10,31 
67 9,55 8,53 9,93 
68 9,51 8,39 9,89 
69 9,50 8,48 10,51 
70 9,47 8,57 10,16 
71 9,42 8,41 8,82 
72 9,19 8,25 8,99 
73 9,16 8,20 9,86 
74 9,25 8,42 9,82 
75 9,30 8,45 9,96 
76 9,36 8,15 9,22 
77 9,38 8,11 9,62 
78 9,40 8,10 9,91 
79 9,36 8,31 10,02 
80 9,43 8,35 9,66 
81 9,38 7,98 8,77 
82 9,42 8,03 8,65 
83 9,38 8,09 9,35 
84 9,39 8,27 10,02 
85 9,36 8,10 9,97 
86 9,30 10,09 9,25 
87 9,27 8,81 8,56 
88 9,29 8,12 8,90 
89 9,26 8,09 9,62 
90 9,25 8,05 10,03 
91 9,20 7,98 9,08 
92 9,20 7,66 8,64 
93 9,15 7,82 10,18 
94 9,14 8,16 9,85 
95 9,07 8,05 10,31 
96 9,07 7,83 9,92 
97 9,05 7,92 10,27 
98 9,01 8,01 10,10 
99 8,95 7,85 9,58 
100 8,87 7,97 9,31 
101 8,81 7,91 9,04 
102 8,83 8,17 8,92 
103 8,76 7,19 8,87 
104 8,65 7,65 8,70 
105 8,65 7,86 8,58 

TABELA 4.4 (cont.) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
106 8,62 8,20 8,48 
107 8,69 7,83 8,46 
108 8,69 7,52 8,49 
109 8,57 7,53 8,48 
110 8,54 7,83 8,41 
111 8,51 7,83 8,46 
112 8,56 7,40 8,53 
113 8,51 7,35 8,48 
114 8,46 7,73 8,14 
115 8,53 7,82 7,97 



116 8,55 7,54 7,99 
117 8,41 7,23 8,08 
118 8,47 7,48 7,92 
119 8,39 7,70 7,85 
120 8,54 7,38 7,81 
121 8,60 7,36 7,78 
122 8,59 7,45 7,74 
123 8,48 7,64 7,65 
124 8,52 7,48 7,81 
125 8,39 7,10 7,80 
126 8,38 7,25 7,81 
127 8,35 7,78 7,77 
128 8,37 7,59 7,84 
129 8,31 7,23 7,84 
130 8,42 7,19 7,96 
131 8,37 7,64 7,95 
132 8,37 7,49 7,99 
133 8,39 7,12 7,92 
134 8,36 7,03 7,99 
135 8,34 7,55 7,96 
136 8,23 7,23 8,18 
137 8,30 7,33 8,02 
138 8,30 7,45 7,89 
139 8,42 7,19 7,90 
140 8,34 7,06 8,03 
141 8,40 7,14 7,91 
142 8,39 7,06 7,86 
143 8,45 7,09 7,82 
144 8,37 7,04 7,74 
145 8,33 6,95 7,83 
146 8,29 6,94 7,69 
147 8,27 7,00 7,74 
148 8,22 7,22 7,80 
149 8,25 6,86 7,65 
150 8,26 7,00 7,51 
151 8,13 7,05 7,51 
152 8,15 7,26 7,59 
153 8,14 7,04 7,53 
154 8,07 6,81 7,47 
155 8,05 6,90 7,33 
156 8,06 6,89 7,50 
157 8,06 6,92 7,57 

TABELA 4.4 (cont.) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
158 8,21 6,75 7,56 
159 8,14 6,91 7,60 
160 8,01 7,16 7,47 
161 8,00 7,26 7,30 
162 8,12 6,74 7,44 
163 7,96 6,67 7,74 
164 8,00 7,16 7,66 
165 7,88 7,17 7,50 
166 8,07 6,59 7,52 
167 7,98 6,71 7,60 
168 7,97 7,04 7,65 
169 7,79 6,96 7,63 
170 7,97 6,68 7,56 



171 8,15 6,76 7,71 
172 7,76 7,16 7,85 
173 7,76 6,91 7,82 
174 7,92 6,77 7,77 
175 8,05 6,75 7,71 
176 7,95 7,03 7,69 
177 8,20 7,08 7,81 
178 7,75 6,61 7,72 
179 7,75 6,42 7,75 
180 7,79 6,91 7,45 
181 7,92 7,07 7,35 
182 7,86 6,82 7,35 
183 8,08 6,66 7,17 
184 7,92 7,00 7,17 
185 7,75 7,06 7,21 
186 7,82 6,32 7,47 
187 7,79 6,28 7,66 
188 7,60 7,14 7,56 
189 7,55 6,68 7,37 
190 7,64 7,23 7,32 
191 7,65 6,98 7,31 
192 7,69   7,34 
193 7,70   7,38 
194 7,74   7,34 
195 7,65   7,34 
196 7,67   7,37 
197 8,22   7,50 
198 8,10   7,41 
199 8,01   7,31 
200 7,89   7,39 
201 7,82   7,76 
202 7,78   7,71 
203 7,80   7,55 
204 7,59   7,39 
205 7,63   7,57 
206 7,69   7,60 
207 7,48   7,67 
208 7,49   7,66 
209 7,61   7,84 

TABELA 4.4(cont.) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
210 7,39   7,47 
211 7,40   7,49 
212 7,33   7,47 
213 7,27   7,46 
214 7,26   7,58 
215 7,35   7,46 
216 7,32   7,40 
217 7,39   7,22 
218 7,55   7,41 
219 7,48   7,38 
220 7,49   7,27 
221 7,49   7,25 
222 7,53   7,27 
223 7,56   7,39 
224 7,48   7,37 
225 7,56   7,24 



226 7,40   7,04 
227 7,15     
228 7,33     
229 7,28     
230 7,17     
231 7,36     
232 7,04     
233 7,08     
234 7,33     
235 7,42     
236 7,26     
237 7,27     
238 7,35     
239 7,26     
240 7,22     
241 7,10     
242 7,07     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 4.5 - Comportamento temporal do pH da água de enxágüe 
que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,5 L/min (triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
1 12,75 12,69 12,57 
2 12,47 12,74 12,50 
3 12,29 12,54 12,22 
4 12,60 12,20 12,30 
5 12,58 12,34 12,11 
6 12,75 11,80 12,20 
7 12,73 11,48 12,16 
8 11,83 10,82 11,90 
9 11,27 10,65 11,75 
10 11,10 10,78 11,56 
11 10,81 10,64 11,65 
12 10,70 10,44 11,00 
13 10,55 10,33 10,79 
14 10,47 10,23 10,46 
15 10,41 10,16 10,60 
16 10,33 10,29 10,43 
17 10,26 10,12 10,36 
18 10,15 9,94 10,15 
19 9,98 9,99 9,87 
20 9,92 10,03 9,99 
21 9,83 9,94 9,80 
22 9,83 9,90 9,87 
23 10,10 9,60 9,80 
24 10,00 9,53 9,80 
25 9,85 9,55 9,79 
26 9,82 9,20 9,57 
27 9,51 9,01 9,73 
28 9,31 8,96 9,47 
29 9,19 8,90 9,39 
30 9,13 8,78 9,10 
31 9,05 8,87 9,00 
32 9,00 8,91 9,01 
33 9,02 8,79 9,10 
34 9,01 8,83 9,00 
35 9,00 8,92 8,89 
36 9,00 8,58 8,72 
37 8,68 8,79 8,67 
38 8,63 8,66 8,65 
39 8,45 8,29 8,60 
40 8,60 8,61 8,77 
41 8,47 8,98 8,45 
42 8,32 9,01 8,57 
43 8,39 8,27 8,49 
44 8,35 7,81 8,33 
45 8,25 8,13 8,26 
46 8,15 8,38 8,15 
47 8,19 8,37 8,20 

 
 
 
TABELA 4.5 (cont) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 2,5 L/min 
(triplicata). 



tempo 
[s] 

pH 
 

pH 
 

pH 
 

48 8,13 8,66 8,12 
49 8,18 8,10 8,10 
50 7,98 8,49 8,13 
51 7,90 8,50 8,20 
52 7,85 8,29 8,16 
53 7,96 8,27 8,10 
54 7,92 8,32 8,00 
55 7,80 8,07 7,99 
56 7,76 8,10 7,86 
57 7,69 8,06 7,89 
58 7,57 8,11 7,86 
59 7,58 7,65 7,90 
60 7,63 7,89 7,79 
61 7,54 7,97 7,66 
62 7,40 8,08 7,90 
63 7,49 8,06 7,84 
64 7,50 7,91 7,66 
65 7,41 7,74 7,64 
66 7,43 7,64 7,60 
67 7,39 7,75 7,56 
68 7,26 7,89 7,54 
69 7,15 7,90 7,56 
70 7,31 7,92 7,55 
71 7,39 7,74 7,50 
72 7,28 7,99 7,50 
73 7,20 7,28 7,47 
74 7,25 7,58 7,42 
75 7,30 7,25 7,42 
76 7,12 7,81 7,44 
77 7,02 7,38 7,41 
78 7,00 6,79 7,40 
79 7,01 7,24 7,36 
80 6,99 7,19 7,40 
81 6,83 6,78 7,35 
82 6,74 7,32 7,33 
83   7,21 7,46 
84   7,16 7,32 
85   7,23 7,30 
86   7,40 7,30 
87   7,07 7,28 
88   7,13 7,29 
89   6,70 7,28 
90   6,22 7,27 
91   7,04 7,29 
92   6,89 7,11 
93   6,84 7,12 
94   6,94 7,00 
95   7,12 7,06 
96   6,97 7,04 
97   6,89 6,98 
98     7,10 

 

 

TABELA 4.6 - Comportamento temporal do pH da água de enxágüe 
que deixa o tubo de testes para a vazão de 3,0 L/min (triplicata). 
tempo pH pH pH 



[s]    
1 12,50 12,76 12,75 
2 12,50 12,46 12,47 
3 12,49 12,36 12,29 
4 12,34 12,58 12,60 
5 12,37 12,79 12,58 
6 12,34 12,65 12,75 
7 12,15 11,90 12,73 
8 11,69 11,65 11,83 
9 11,01 11,23 11,27 
10 10,82 11,89 11,10 
11 10,53 10,65 10,81 
12 10,48 10,87 10,70 
13 10,34 10,65 10,55 
14 10,18 10,56 10,47 
15 10,05 10,45 10,41 
16 9,80 10,36 10,33 
17 9,92 10,26 10,26 
18 9,94 10,10 10,15 
19 10,02 10,01 9,98 
20 10,09 10,00 9,92 
21 9,63 9,86 9,83 
22 9,45 9,65 9,83 
23 9,53 9,21 10,10 
24 9,44 9,00 10,00 
25 9,46 9,10 9,85 
26 9,64 9,26 9,82 
27 9,70 9,11 9,51 
28 9,66 9,65 9,31 
29 9,45 9,55 9,19 
30 9,61 9,43 9,13 
31 9,49 9,32 9,05 
32 9,57 9,25 8,98 
33 9,27 9,23 8,81 
34 9,11 9,10 8,83 
35 9,18 9,00 8,86 
36 9,15 8,79 8,80 
37 9,00 8,66 8,68 
38 8,89 8,57 8,63 
39 8,73 8,46 8,45 
40 8,60 8,32 8,60 
41 8,63 8,52 8,47 
42 8,68 8,46 8,32 
43 8,62 8,45 8,39 
44 8,27 9,02 8,35 
45 7,91 8,79 8,25 
46 7,96 8,74 8,15 
47 8,15 8,52 8,19 
48 7,81 8,32 8,13 
49 7,77 8,25 8,18 
50 7,67 8,01 7,98 

 
TABELA 4.6(cont) - Comportamento temporal do pH da água de 
enxágüe que deixa o tubo de testes para a vazão de 3,0 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
pH 

 
pH 

 
pH 

 
51 7,56 8,01 7,90 
52 7,70 8,13 7,85 



53 7,78 8,00 7,96 
54 8,00 7,84 7,92 
55 7,99 7,75 7,80 
56 8,00 7,62 7,76 
57 7,65 7,59 7,69 
58 7,75 7,46 7,57 
59 7,66 7,90 7,58 
60 7,67 7,85 7,63 
61 7,60 7,87 7,54 
62 7,61 7,80 7,40 
63 7,70 7,81 7,49 
64 7,70 8,00 7,50 
65 7,70 8,00 7,41 
66 7,60 7,95 7,43 
67 7,56 7,92 7,39 
68 7,70 7,86 7,26 
69 7,54 7,85 7,15 
70 7,49 7,86 7,31 
71 7,57 7,80 7,39 
72 7,49 7,90 7,28 
73 7,40 7,75 7,20 
74 7,37 7,79 7,25 
75 7,30 7,75 7,30 
76 7,25 7,43 7,12 
77 7,16 7,33 7,02 
78 7,01 7,45 7,00 
79 7,00 7,40 7,01 
80 7,00 7,36 6,99 
81 7,02 7,34 6,83 
82   7,35 6,74 
83   7,30   
84   7,20   
85   7,10   
86   7,00   
87   6,90   
88   7,11   
89   7,00   
90   6,90   

 



 

4.5 Determinação da cinética de remoção dos resíduos de 

leite aderidos à parede do tubo de testes com o 

emprego do NaOH como detergente e aplicando a 

eletrólise 

 

 As tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam os resultados obtidos nos ensaios 

realizados usando a solução de NaOH a 0,5% em massa, como detergente para as 

vazões de escoamento do fluido detergente de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 L/min 

respectivamente. O tempo de circulação da solução de NaOH através do tubo de 

testes foi igual a 5 minutos para cada uma das vazões consideradas neste trabalho. 

Nos ensaios, foram recolhidas amostras da solução efluente do tubo de testes para 

posterior análise no espectrofotômetro UV. As amostras foram coletadas a cada 20 

segundos, de forma manual. A tensão aplicada na operação de eletrólise foi de 

3,0 Vcc. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

TABELA 4.7 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,3 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
0 700,5 329,00 402,36 
20 163,7 94,70 115,04 
40 123,5 107,40 150,95 
60 132,87 98,56 120,36 
80 112,53 92,43 124,78 
100 94,47 75,42 101,56 
120 184,1 65,41 89,56 
140 102,78 56,80 75,89 
160 80,86 51,38 68,38 
180 69,11 45,30 54,60 
200 74,09 46,06 52,65 
220 62,77 41,89 47,02 
240 57,44 33,20 32,84 
260 54,76 28,37 28,37 
280 52,72 28,97 24,65 
300 50,46 24,40 22,56 

 

 

 

 



TABELA 4.8 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,5 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
0 347,60 327,42 604,52 
20 155,30 167,80 117,20 
40 86,90 105,69 57,00 
60 41,10 81,41 127,84 
80 108,05 52,91 100,66 
100 86,59 36,61 82,58 
120 84,81 30,49 67,19 
140 70,13 31,99 53,44 
160 60,00 24,84 48,81 
180 55,26 19,19 46,14 
200 49,50 16,49 38,90 
220 47,44 14,23 35,19 
240 41,52 14,55 32,00 
260 38,10 14,36 24,06 
280 37,26 16,02 24,98 
300 31,28 7,51 18,51 

 

TABELA 4.9 - Comportamento temporal da concentração de leite 
na solução de NaOH que deixa o tubo de testes para 3,0 L/min 
(triplicata). 
tempo 

[s] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
concentração 

[mg/L] 
0 2844,6 454,3 4342,5 
20 1074,2 105,52 335,5 
40 263,3 64,42 144,5 
60 35,03 37,97 50,58 
80 25,1 24,73 44,13 
100 10,75 16,97 34,53 
120 6,34 15,32 30,06 
140 4,83 10,24 29,01 
160 5,05 10,33 23,72 
180 4,44 23,45 20,77 
200 4,73 7,04 23,94 
220 4,16 13,3 17,29 
240 4,14 9,46 15,48 
260 4,16 6,51 16,87 
280 4,39 4,43 14,47 
300 4,95 5,61 18,07 

 



 

 

4.6 Determinação da cinética de remoção dos resíduos de 

NaOH aderidos à parede do tubo de testes com o 

emprego de água de enxágüe e aplicando a eletrólise 

 

. Não foi possível obter resultados confiáveis com a aplicação de 

eletrólise nesta condição. O medidor de pH empregado no trabalho sofreu forte 

influência das cargas elétricas geradas na seção de testes durante a eletrólise e não 

apresentou resultados coerentes e confiáveis nas diversas tentativas realizadas. Os 

dados foram coletados, porém apresentaram uma dispersão muito grande, o que 

inviabilizou qualquer conclusão a respeito da aplicação da eletrólise no enxágüe. 

 

 
 
 
 



 

 

5. Análise e Discussão dos Resultados 

Obtidos 

 

 

 

Considerando que o interesse principal deste trabalho está relacionado com a 

variação da concentração de resíduos presentes no fluido que deixa a seção de 

testes, resolveu-se determinar os respectivos valores médios de resíduo em cada 

experimento realizado em triplicata. 

Na seqüência, foi executada a normalização dos dados experimentais, 

visando transformar as variações dos valores de absorbância verificadas 

experimentalmente em valores mais adequados para uma análise posterior. É 

importante ressaltar o fato de que esta normalização não interfere no fenômeno 

estudado e ajudará a expurgar eventuais incertezas nos valores medidos, 

decorrentes dos equipamentos de medição empregados. 

 

5.1 Determinação do valor médio dos dados 

experimentais correspondentes à cinética de remoção 

dos resíduos de leite aderidos à parede do tubo de 

testes com o emprego do NaOH como detergente sem 

a aplicação da eletrólise 

 

Os dados experimentais apresentados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 – que foram 

coletados em triplicata em cada caso – foram convertidos para os respectivos 

valores médios, como apresentado nas tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 para as vazões de 

escoamento do fluido detergente de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 L/min 

respectivamente.  



TABELA 5.1 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,3 
L/min. 
tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 744,00 57,82 
20 313,77 52,54 
40 248,75 51,25 
60 197,79 92,20 
80 184,75 92,50 
100 164,96 93,32 
120 186,26 110,60 
140 139,36 91,29 
160 128,37 84,66 
180 119,20 81,76 
200 117,47 76,81 
220 114,01 72,34 
240 113,17 75,79 
260 89,69 58,74 
280 86,27 51,58 
300 83,06 48,55 

 
 

TABELA 5.2 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,5 
L/min. 
Tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 335,80 58,74 
20 215,50 56,89 
40 179,21 35,69 
60 136,61 46,59 
80 82,38 8,48 
100 68,84 10,29 
120 53,69 21,13 
140 40,57 9,79 
160 35,70 6,98 
180 29,66 8,21 
200 27,13 6,72 
220 24,03 7,29 
240 20,55 7,67 
260 21,05 5,01 
280 19,15 5,75 
300 17,60 6,36 

 
 

 
 
 
TABELA 5.3 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 3,0 
L/min. 



Tempo 
[s] 

Valor médio 
concentração 

[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 695,00 188,65 
20 162,98 126,83 
40 108,40 46,87 
60 61,96 14,12 
80 43,93 15,25 
100 39,43 18,41 

      120 29,05 13,10 
140 23,73 14,53 
160 21,32 14,16 
180 22,99 25,08 
200 14,66 11,83 
220 13,93 13,87 
240 13,64 12,48 
260 11,83 12,24 
280 12,72 12,12 
300 10,47 12,77 

 

 

 

Procedendo-se à normalização dos dados experimentais anteriormente 

apresentados, obtém-se uma variação padronizada da concentração de leite 

residual presente na solução detergente de NaOH, como mostrado nas tabelas 5.4, 

5.5 e 5.6. Com base nos valores apresentados nestas tabelas foram construídos os 

gráficos das figuras 5.1, 5.2 e 5.3. Estes ilustram o comportamento temporal das 

concentrações de leite presentes na solução detergente de NaOH efluente da seção 

de testes estudada para cada umas das vazões consideradas. Em cada um dos 

gráficos é apresentado o intervalo de variação do desvio padrão para os dados 

experimentais colhidos durante os ensaios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 5.4 – Dados normalizados relativos ao 
comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 2,3 L/min. 
tempo 

[s] 
Valor 

normalizado 
concentração 
[adimensional] 

Desvio padrão 
concentração 
[adimensional] 

0 1,00 0,00 



20 0,42 0,05 
40 0,33 0,04 
60 0,26 0,11 
80 0,24 0,11 
100 0,22 0,11 
120 0,25 0,13 
140 0,18 0,11 
160 0,17 0,10 
180 0,16 0,10 
200 0,15 0,09 
220 0,15 0,09 
240 0,15 0,09 
260 0,12 0,07 
280 0,11 0,06 
300 0,11 0,06 

 

 
 
 
 
 
 
TABELA 5.5 – Dados normalizados relativos ao 
comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 2,5 L/min. 
tempo 

[s] 
Valor 

normalizado 
concentração 
[adimensional] 

Desvio padrão 
concentração 
[adimensional] 

0 1,000 0,000 
20 0,654 0,215 
40 0,540 0,121 
60 0,400 0,078 
80 0,247 0,019 
100 0,208 0,038 
120 0,163 0,075 
140 0,122 0,033 
160 0,107 0,023 
180 0,089 0,028 
200 0,081 0,015 
220 0,072 0,022 
240 0,062 0,025 
260 0,063 0,009 
280 0,057 0,016 
300 0,053 0,021 

 

 

 

 

 
TABELA 5.6 – Dados normalizados relativos ao 
comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 3,0 L/min. 
tempo 

[s] 
Valor 

normalizado 
Desvio padrão 
concentração 



concentração 
[adimensional] 

[adimensional] 

0 1,000 0,000 
20 0,277 0,274 
40 0,175 0,119 
60 0,097 0,047 
80 0,070 0,042 
100 0,064 0,046 
120 0,047 0,032 
140 0,039 0,033 
160 0,035 0,031 
180 0,040 0,051 
200 0,025 0,025 
220 0,024 0,029 
240 0,023 0,026 
260 0,021 0,025 
280 0,022 0,025 
300 0,019 0,026 
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FIGURA 5.1 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual na solução 
de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,3 L/min 
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FIGURA 5.2 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual na solução 
de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,5 L/min 
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FIGURA 5.3 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual 
na solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 3,0 L/min 

 

 

 

5.2 Determinação do valor médio dos dados 

experimentais correspondentes à cinética de remoção 

dos resíduos de leite aderidos à parede do tubo de 

testes com o emprego do NaOH como detergente com 

a aplicação da eletrólise 

 

 

Os dados experimentais apresentados nas tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 – coletados 

em triplicata em cada caso – foram convertidos para os respectivos valores médios, 

como apresentado nas tabelas 5.7, 5.8 e 5.9 para as vazões de escoamento do 

fluido detergente de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 L/min respectivamente.  

 

TABELA 5.7 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,3 
L/min considerando a aplicação da eletrólise 
tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 477,29 196,76 
20 124,48 35,46 
40 127,28 22,02 
60 117,26 17,36 
80 109,91 16,33 
100 90,48 13,52 
120 113,02 62,73 
140 78,49 23,10 
160 66,87 14,80 
180 56,34 12,00 
200 57,60 14,66 
220 50,56 10,88 
240 41,16 14,10 
260 37,17 15,24 
280 35,45 15,11 
300 32,47 15,60 

 
 
 



TABELA 5.8 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 2,5 
L/min considerando a aplicação de eletrólise 
Tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 426,51 154,49 
20 146,77 26,36 
40 83,20 24,56 
60 83,45 43,41 
80 87,21 29,93 
100 68,59 27,77 
120 60,83 27,71 
140 51,85 19,12 
160 44,55 17,96 
180 40,20 18,76 
200 34,96 16,85 
220 32,29 16,79 
240 29,36 13,68 
260 25,51 11,94 
280 26,09 10,66 
300 19,10 11,90 

 
 

 
 
TABELA 5.9 - Comportamento temporal do 
valor médio da concentração de leite na solução 
de NaOH que deixa o tubo de testes para 3,0 
L/min considerando a aplicação de eletrólise 
Tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 2547,13 1961,09 
20 505,07 506,11 
40 157,41 100,07 
60 41,19 8,26 
80 31,32 11,10 
100 20,75 12,33 
120 17,24 11,98 
140 14,69 12,69 
160 13,03 9,62 
180 16,22 10,29 
200 11,90 10,49 
220 11,58 6,73 
240 9,69 5,67 
260 9,18 6,76 
280 7,76 5,81 
300 9,54 7,39 

 

 

 

 



Procedendo-se à normalização dos dados experimentais anteriormente 

apresentados, obtém-se uma variação padronizada da concentração de leite 

residual presente na solução de NaOH, como mostrado nas tabelas 5.10, 5.11 e 

5.12. Com base nos valores apresentados nestas tabelas foram construídos os 

gráficos das figuras 5.4, 5.5 e 5.6. Estes ilustram o comportamento temporal das 

concentrações de leite presentes na solução de NaOH efluente da seção de testes 

estudada para cada umas das vazões consideradas. Em cada um dos gráficos é 

apresentado o intervalo de variação do desvio padrão para os dados experimentais 

colhidos durante os ensaios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 5.10 – Dados normalizados relativos 
ao comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 2,3 L/min 
considerando a aplicação da eletrólise 
tempo 

[s] 
Valor normaliz 
concentração 
[adimensional] 

Desvio padrão 
concentração 
[adimensional] 

0 1,000 0,000 
20 0,269 0,031 
40 0,293 0,104 
60 0,263 0,063 
80 0,251 0,079 
100 0,206 0,062 
120 0,228 0,032 
140 0,169 0,021 
160 0,147 0,028 
180 0,124 0,022 
200 0,126 0,018 
220 0,111 0,019 
240 0,088 0,011 
260 0,078 0,008 
280 0,075 0,013 
300 0,067 0,010 

 

 

 
TABELA 5.11 – Dados normalizados relativos 
ao comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 2,5 L/min.  
tempo Valor médio Desvio padrão 



[s] concentração 
 [mg/L]  

concentração 
[mg/L] 

0 1,000 0,000 
20 0,384 0,168 
40 0,222 0,117 
60 0,193 0,067 
80 0,213 0,085 
100 0,166 0,073 
120 0,149 0,082 
140 0,129 0,063 
160 0,110 0,055 
180 0,098 0,054 
200 0,086 0,050 
220 0,079 0,050 
240 0,072 0,041 
260 0,064 0,039 
280 0,066 0,036 
300 0,048 0,037 

 

  

 

 

 
TABELA 5.12 – Dados normalizados relativos 
ao comportamento temporal da variação da 
concentração de leite na solução de NaOH que 
deixa o tubo de testes para 3,0 L/min.  
tempo 

[s] 
Valor médio 

concentração 
[mg/L] 

Desvio padrão 
concentração 

[mg/L] 
0 1,000 0,000 
20 0,229 0,150 
40 0,089 0,054 
60 0,036 0,041 
80 0,024 0,026 
100 0,016 0,018 
120 0,014 0,017 
140 0,010 0,011 
160 0,010 0,011 
180 0,019 0,028 
200 0,008 0,007 
220 0,012 0,015 
240 0,009 0,011 
260 0,007 0,007 
280 0,005 0,004 
300 0,006 0,006 
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FIGURA 5.4 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual na 

solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,3 L/min considerando a 
aplicação da eletrólise 
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FIGURA 5.5 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual na 

solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,5 L/min considerando a 
aplicação da eletrólise 
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FIGURA 5.6 - Evolução temporal da concentração normalizada de leite residual na solução 
de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 3,0 L/min considerando a aplicação 

da eletrólise 



 
 

 

5.3 Avaliação da influência da eletrólise sobre a cinética 

de remoção dos resíduos de leite aderidos à parede 

do tubo de testes com o emprego do NaOH como 

detergente 

 

Com base nos dados experimentais obtidos acerca da cinética de remoção 

dos resíduos de leite para a vazão de detergente igual a 2,3 L/min, considerando a 

não aplicação da eletrólise (mostrados na figura 5.1) e a aplicação da eletrólise 

(mostrados na figura 5.4), foi construída a figura 5.7 que apresenta o comportamento 

comparado entre as duas cinéticas estudadas experimentalmente para esta vazão 

de detergente. 
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FIGURA 5.7 - Evolução temporal comparativa da concentração normalizada de leite 
residual na solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,3 L/min 

 

 



Com base nos dados experimentais obtidos acerca da cinética de remoção 

dos resíduos de leite para a vazão de detergente igual a 2,5 L/min, considerando a 

não aplicação da eletrólise (mostrados na figura 5.2) e a aplicação da eletrólise 

(mostrados na figura 5.5), foi construída a figura 5.8 que apresenta o comportamento 

comparado entre as duas cinéticas estudadas experimentalmente para esta vazão 

de detergente. 
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FIGURA 5.8 - Evolução temporal comparativa da concentração normalizada de leite 
residual na solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 2,5 L/min 

 

 

 

Com base nos dados experimentais obtidos acerca da cinética de remoção 

dos resíduos de leite para a vazão de detergente igual a 3,0 L/min, considerando a 

não aplicação da eletrólise (mostrados na figura 5.3) e a aplicação da eletrólise 

(mostrados na figura 5.6), foi construída a figura 5.9 que apresenta o comportamento 

comparado entre as duas cinéticas estudadas experimentalmente para esta vazão 

de detergente. 
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FIGURA 5.9 - Evolução temporal comparativa da concentração normalizada de leite 
residual na solução de NaOH efluente da seção de testes para a vazão de 3,0 L/min 

 

Analisando os comportamentos temporais das variações das concentrações 

de leite apresentados nas figuras 5.6, 5.7 e 5.8, pode-se perceber que a aplicação 

preliminar da eletrólise na seção de testes estudada sugere uma limpeza mais 

rápida e mais eficiente.  

Foi verificado experimentalmente que o emprego da eletrólise permitiu 

alcançar uma menor concentração de resíduos em um menor tempo de exposição 

ao agente detergente empregado nos ensaios quando em comparação com o 

processo sem eletrólise. Este fato sugere uma potencial aplicação na indústria, 

contribuindo para uma redução no tempo de processamento do sistema CIP e 

também no custo do equipamento de processo e no correspondente custo variável 

de operação.  

 



 

5.4 Avaliação das equações que representam a cinética 

de remoção dos resíduos de leite aderidos à parede 

do tubo de testes com o emprego do NaOH como 

detergente 

 

 

A determinação das equações que representam a cinética do fenômeno 

estudado foi feita com base no aplicativo ORIGIN® (MICROCAL, 2003), que 

apresenta os recursos de ajuste de funções associados com a análise estatística de 

dados. 

Com base nos resultados experimentais obtidos em cada um dos ensaios e, 

também, na regressão não linear executada com o aplicativo ORIGIN® (MICROCAL, 

2003), foram estabelecidos os valores dos coeficientes da equação geral que 

representou o fenômeno estudado. 

A equação 5.1 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 2,3 L/min e a figura 5.10 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação, 

sem levar em consideração a aplicação de eletrólise (XIN et al, 2002). 
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FIGURA 5.10 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 2,3 L/min sem a aplicação de eletrólise 

 
 
 
 

A equação 5.2 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 2,5 L/min e a figura 5.11 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação sem 

levar em consideração a aplicação de eletrólise. 
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FIGURA 5.11 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 2,5 L/min sem a aplicação de eletrólise 

 

 

 

A equação 5.3 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 3,0 L/min e a figura 5.12 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação sem 

levar em consideração a aplicação de eletrólise. 
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FIGURA 5.12 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 3,0 L/min sem a aplicação de eletrólise 

 

 

 

A equação 5.4 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 2,3 L/min e a figura 5.13 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação, 

levando em consideração a aplicação de eletrólise. 

 

00417,012467,086322,0
)

109481,4
()

04172,37
(

84

+×+×=
×−

−−

tt

eey  

 
(5.4) 

 



0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Vazão de 2,3 L.min-1
y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Data: Data1_H
Model: ExpDec2 
  
Chi^2 =  23.18449
R^2 =  0.99263
  
y0 0.00417 ±--
A1 0.86322 ±0.00889
t1 37.04172 ±0.28608
A2 0.12467 ±--
t2 -4.9481E84 ±--

V
ar

ia
çã

o 
da

 C
on

cn
et

ra
çã

o 
[a

di
m

]

t [segundos]

 
 

FIGURA 5.13 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 2,3 L/min com a aplicação de eletrólise 

 

 
A equação 5.5 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 2,5 L/min e a figura 5.14 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação sem 

levar em consideração a aplicação de eletrólise. 
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FIGURA 5.14 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 2,5 L/min com a aplicação de eletrólise 

 

 

A equação 5.6 representa a cinética que modela matematicamente o 

comportamento da concentração normalizada de leite residual na solução efluente 

da seção de testes para a vazão de 3,0 L/min e a figura 5.15 ilustra o 

comportamento da função e os valores obtidos para os coeficientes da equação sem 

levar em consideração a aplicação de eletrólise. 
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FIGURA 5.15 - Evolução temporal da variação da concentração 
normalizada de leite residual na solução de NaOH efluente da seção de 

testes para a vazão de 3,0 L/min com a aplicação de eletrólise 

 

 

5.5 Considerações sobre o estudo de Chen et al (2004) 

 
Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho foram diferentes 

daqueles obtidos por CHEN et al (2004). A figura 5.16 mostra o comportamento 

temporal da variação da absorbância para os testes realizados por aqueles 

pesquisadores.  

 



 
 

FIGURA 5.16 – Resultados obtidos nos experimentos de CHEN et al 
(2004) 

 

O resíduo utilizado por CHEN et al (2004) foi um gel obtido com concentrado 

de proteína de leite, o qual apresentou características de absorção de UV diferentes 

do leite em pó utilizado nos testes realizados neste trabalho. A equação utilizada por 

CHEN et al (2004) foi: 

Conc. [g/L]= 1,0368 (A248- A256) + 0,0005                          

Sendo A248 e A256 os valores de absorção de UV nos comprimentos de onda 

de 248 e 256 nm respectivamente. 

 Uma análise preliminar das curvas apresentadas no gráfico da figura 5.16 

mostra que a concentração de resíduos na solução de NaOH cresce de forma rápida 

nos instantes iniciais de operação e permanece praticamente constante por um 

significativo intervalo de tempo. Na seqüência, ocorre o decaimento da concentração 

do resíduo removido. Ainda com base naquela figura, pode-se constatar que o 

emprego da eletrólise sugere um decaimento da concentração de resíduo mais 

rápido e intenso do que sem eletrólise, praticamente desaparecendo o trecho 

correspondente ao patamar em que a absorbância praticamente não variava.   

 A cinética do processo de remoção dos resíduos, sem considerar o emprego 

da eletrólise, apresentada nos ensaios realizados neste trabalho, apontam para a 

inexistência do trecho de decaimento praticamente constante mostrado na figura 



5.16. Com base nos dados experimentais obtidos na presente dissertação, percebe-

se que a concentração decai de forma exponencial logo após o início da etapa de 

limpeza. Este padrão de comportamento é repetido para os demais testes realizados 

com o emprego da eletrólise.    

 

5.6 Considerações globais sobre a cinética do processo 

de limpeza estudado 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que de uma maneira geral 

o uso da eletrólise sugere uma melhor eficiência do processo de limpeza estudado. 

Os gráficos das figuras 5.7 e 5.8 sugerem que as vazões de 2,3 L/min e 2,5 L/min 

apresentam desempenho muito semelhantes na remoção da sujidade presente na 

seção de testes. 

Os gráficos das figuras 5.1 a 5.6 indicam que as incertezas presentes nos 

ensaios experimentais apresentaram maior influência no início do processo de 

limpeza. Uma possível razão para este comportamento pode ser o fato de que a 

retirada das amostras foi realizada de maneira manual. Adicionalmente, o controle 

do valor da vazão foi feito em malha aberta, implicando em eventuais flutuações 

momentâneas das mesmas.  

Cumpre ressaltar o fato de que as variações das concentrações foram 

significativamente maiores no início do processo de limpeza quando comparadas 

com aquelas verificadas a partir do instante t = 150 s. Este fato pode justificar a 

elevada incerteza constatada nos resultados correspondentes às etapas iniciais dos 

processos estudados, uma vez que a taxa de amostragem adotada durante a coleta 

das amostras pode ter sido inadequada para a velocidade do fenômeno estudado. 

Note-se que o início da curva apresenta um declive acentuado e, portanto qualquer 

variação no tempo de tomada da amostra pode resultar em significativas alterações 

no valor da concentração de resíduos medida, haja vista a cinética estudada sugerir 

um decaimento exponencial. 

A tabela 5.13 apresenta os dados correspondentes aos valores das 

concentrações instantâneas referentes à constante de tempo do processo para cada 

uma das vazões e das condições estudadas. 

 



TABELA 5.13 – Dados relativos aos valores das concentrações instantâneas referentes à 
constante de tempo do processo para cada uma das vazões e das condições estudadas 

  Normal Eletrólise 
Vazão Conc. Conc.  Var.  Var. Cte  Conc. Conc. Conc.  Var.  Var. Cte Conc.  

   Inicial Final Total Tempo  Instant.  Inicial Final Total  Tempo Instant. 

[L/min] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] [adim] 

2,3 1,000 0,110 -0,890 -0,562 0,438 1,000 0,067 -0,933 -0,590 0,410 

2,5 1,000 0,053 -0,947 -0,599 0,401 1,000 0,048 -0,952 -0,602 0,398 

3,0 1,000 0,019 -0,981 -0,620 0,380 1,000 0,006 -0,994 -0,628 0,372 

 

Considerando que o processo estudado tem a sua cinética representada por 

um sistema de primeira ordem, optou-se por determinar o valor da constante de 

tempo característica para cada uma das vazões ensaiadas, considerando o emprego 

da eletrólise e a condição normal (sem eletrólise). 

A tabela 5.14 apresenta os valores de constante de tempo calculados para o 

sistema em estudo. A determinação dos valores de constante de tempo foi feito por 

interpolação a partir dos dados experimentais colhidos nos ensaios. 

Os resultados obtidos apontam para a possibilidade de utilização de sensor 

virtual na análise do comportamento do processo, obtido com base nos estudos 

realizados nesta dissertação (GEDRAITE, 2005). É importante ressaltar o fato de 

que os sensores virtuais representam a tendência atual na área de automação de 

processos industriais, gerando melhorias de desempenho tais como redução de 

variabilidade e redução de erro de regime. 

 

 

 

TABELA 5.14 – Dados relativos aos valores das constantes de 
tempo para cada uma das vazões e das condições estudadas 

 Normal Eletrólise 

Vazão 
Constante de 

Tempo 
Constante de 

Tempo 
[L/min] [s] [s] 

2,3 19,4 17,29 
2,5 59,9 21,97 
3,0 17,2 12,94 

 

5.7 Avaliação da medição de pH 

 
Os dados experimentais, sem a aplicação de eletrólise, apresentados nas 

tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 – que foram coletados em triplicata em cada caso – foram 

convertidos para os respectivos valores médios, como apresentado no gráfico da 



figura 5.17 para as vazões de escoamento de água de 2,3 L/min, 2,5 L/min e 3,0 

L/min respectivamente.  
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FIGURA 5.17 – Evolução temporal comparativa do pH da água de 

enxágüe sem eletrólise  

 

Os resultados acima sugerem que a vazão de 2,3 L/min é menos eficiente 

que as vazões de 2,5 e 3,0 L/min para remover o NaOH residual.  As vazões de 2,5 

e 3,0 L/min não apresentaram diferença no tempo de remoção do resíduo de NaOH. 

Os resultados obtidos nos experimentos acima são coerentes com os resultados 

obtidos na indústria, isto é, o tempo de enxágüe é curto. 

Como já comentado anteriormente nesta dissertação, a utilização de eletrólise 

não foi conclusiva, pois não foi possível a medição do pH da água de enxágüe 

devido aos dados obtidos serem muito dispersos. O uso de condutivímetro para a 

medição da água de enxágüe também não é aconselhável devido à geração de 

cargas elétricas na eletrólise, as quais afetariam a medição. Foram feitos testes 

medindo a corrente de eletrólise durante o enxágüe, porém os resultados não foram 

conclusivos também.  

 

5.8  Continuidade dos testes 

 

Os resultados obtidos com os testes são bastante animadores para verificar 

as implicações do uso desta tecnologia em escala industrial.  

 



Dentre os pontos a serem pesquisados destacamos: 

a) Reversão de polaridade: Nos testes realizados não houve troca de 

polaridade entre a haste de metal interna ao tubo e o tubo. CHEN et al 

(2004) relata que sem a reversão de polaridade houve deposição de metal 

na haste. Para reverter esta tendência, inverteu a polaridade entre a haste e 

o tubo a intervalos de 5 e 20 segundos sem que o resultado do teste fosse 

comprometido.  Aplicações industriais de eletrólise em eletro polimento de 

metais estão fazendo uso de tensão em corrente alternada para evitar a 

deposição em um dos eletrodos. Estão sendo estudadas aplicações em 

baixa (0,5 Hz) e alta (200 Hz) freqüência. 

b)  Resistência dos materiais: O hidrogênio gerado na eletrólise pode 

penetrar nos metais que compõem o sistema CIP e causar fadiga ou 

corrosão puntual nos mesmos ao longo do tempo.  

c) Atmosfera explosiva: O hidrogênio e oxigênio gerados durante a eletrólise 

devem ser rapidamente eliminados de forma segura, pois o seu acúmulo em 

alguma parte do processo ou da área em volta do equipamento pode causar 

uma explosão se houver faísca ou chama. 

d) Efeito sanitizante: CHEN et al (2004) observou uma redução na quantidade 

de bactérias após a aplicação da limpeza com eletrólise. Caso esta ação 

seja significativa e eficiente poderá haver diminuição na quantidade de 

sanitizante utilizado na etapa seguinte da limpeza bem como do tempo da 

mesma. 

e) Alterar a concentração de NaOH: A concentração de NaOH utilizada nos 

testes foi de 0,5% em massa e que é o valor mais usual na indústria. Em 

algumas aplicações industriais a concentração pode chegar a 3% em massa. 

A utilização de eletrólise pode reduzir a necessidade de altas concentrações 

de NaOH com redução de custos, redução de tempo e menor agressão à 

natureza pela água descartada. 

f) Outros resíduos: Nos testes efetuados foi utilizado somente leite. Outros 

tipos de resíduos podem ser testados para verificar a eficiência da eletrólise 

em sua remoção.  

 



Anexo A 

 

Desenvolvimento Histórico do Controle de 

Processos 
 

 

Até meados da década de 40 o controle de processo era em sua grande 

maioria manual, dependendo da ação do operador de campo para atuação em 

válvulas e equipamentos. Esses operadores baseavam suas atuações sobre as 

indicações fornecidas por equipamentos mecânicos tais como manômetros, 

termômetros, registradores, réguas de nível, etc. A figura A1 apresenta um 

registrador mecânico de processo (temperatura, pressão, vazão ou nível) e a figura 

A2 ilustra alguns exemplos de manômetros, os quais são usados nos dias de hoje 

para monitoração local de processos.  

 

Nos primórdios da instrumentação os poucos controladores disponíveis eram 

predominantemente do tipo “Liga-Desliga”. 

 

 

 

FIGURA A1 - Registrador Mecânico para instalação local (Fonte: Bristol 

Babcock) 

 



 

 
FIGURA A2 – Manômetro (Fonte: Ashcroft) 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, sistemas de controle e transmissão de 

sinais passaram a ser necessários no campo militar. Vários desses 

desenvolvimentos passaram a ser utilizados pela indústria após o término das 

hostilidades. Adicionalmente, por essa época, estudos de sistemas de controle 

começaram a ser desenvolvidos. Um dos mais conhecidos estudos realizados foi o 

“Optimum Settings for Automatic Controllers” de Ziegler & Nichols. Inicialmente os 

controladores automáticos, também conhecidos como controladores PID, eram 

distribuídos no campo e tinham atuação pneumática sobre as válvulas de controle. A 

figura A3 ilustra um exemplo de controlador automático típico, de montagem em 

campo. 

 

 

 

FIGURA A3 – Controlador Pneumático, instalação local (Fonte: Bristol Babcock) 
 



A progressiva miniaturização e precisão dos componentes mecânicos 

propiciou o desenvolvimento dos controladores miniaturizados para instalação em 

painéis com tamanho nominal de 3” de largura por 6” de altura. Desde então os 

processos começaram a ser controlados a partir das salas de controle com os sinais 

de campo sendo transmitidos pneumaticamente (sinais que variam entre 3 e 15 psi) 

por meio de transmissores pneumáticos, como os apresentados na figura A4. Nesta 

época começaram a ser aplicadas técnicas de controle mais sofisticados como “feed 

forward”, controle por razão, etc. Uma das limitações deste tipo de instalação é de 

que o transmissor e o elemento final de controle não poderiam ficar muito afastados 

do controlador. Caso isso ocorresse ter-se-ia a introdução de atrasos na malha de 

controle. 

 

 

FIGURA A4 – Transmissores de pressão pneumáticos (Fonte: Yamatake) 

 

Com o advento da miniaturização dos componentes eletrônicos e, 

conseqüente menor consumo de energia, a instrumentação passou a ser eletrônica 

(analógica) e a estar concentrada nas salas de controle. 

O desenvolvimento da eletrônica digital propiciou o surgimento de transmissores 

inteligentes e a utilização de sistemas de controle com terminais de vídeo ao invés 

de painéis com vários metros de comprimento. Vários benefícios puderam ser 

obtidos com sistemas digitais, podendo-se citar como os principais a facilidade de 

alteração da filosofia de controle de algumas malhas, o armazenamento de dados 

históricos e sua análise, o melhor ajuste da sintonia das malhas, a sintonia 

automática de malhas e a redundância na transmissão de dados. Com o advento 

das Redes de Campo (“Fieldbus”) os controles passaram a ser distribuídos pelos 

instrumentos instalados no campo. 



Anexo B 

 

Descrição de um processo típico de 

sanitização usando a tecnologia CIP 
 

Um exemplo típico de aplicação de um Sistema CIP em uma cervejaria é 

mostrado na figura B1 (TAYLOR INSTRUMENTS, 1982). Este sistema é utilizado 

para a limpeza de dois tanques de fermentação e é composto por: tanques para 

armazenamento das duas soluções de limpeza e de água quente, várias válvulas de 

bloqueio, bombas centrífugas e diversos tipos de instrumentos. 

Cada um dos tanques de fermentação possui um período fixo para seu ciclo 

de fermentação e o ciclo de CIP. A cervejaria não pode manter seu cronograma de 

produção se a operação de CIP ultrapassar seu tempo pré-definido.  

O sistema de controle atua nas concentrações dos produtos químicos das 

soluções de limpeza por meio dos analisadores CT-1 e CT-2. A concentração pode 

ser aumentada automaticamente pela abertura das válvulas de produtos químicos 

concentrados CV-1 ou CV-2. Por outro lado a concentração pode ser diminuía pela 

adição de água, abrindo-se as válvulas WV-1 ou WV-2. 

O sistema de controle também atua sobre o nível e a temperatura dos 

tanques de produtos químicos e de água quente. Esses controles, bem como os de 

concentração, são automáticos e não requerem atenção do operador a menos que 

haja uma situação anormal. 

Para iniciar o ciclo de limpeza CIP, o operador deverá selecionar qual 

fermentador deverá ser limpo. O sistema de controle verifica primeiramente o estado 

de cada válvula e das bombas. O nível dos fermentadores é monitorado por meio 

dos transmissores de nível LT-4 e LT-5 e, a partir dessa informação é confirmado 

que o fermentador a ser limpo está vazio. Caso alguma dessas verificações indique 

que algo não esteja correto, um alarme é acionado e o ciclo de limpeza CIP é 

paralisado até a solução do problema. 
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FIGURA B1 – Sistema de limpeza CIP em cervejaria (Fonte: Taylor Instruments) 

 

Uma chave fim-de-curso instalada no bocal de inspeção do fermentador pode 

ser conectada ao sistema de controle para interromper o ciclo caso este esteja 

aberto. Haverá uma condição insegura de operação neste caso, pois produtos 

químicos corrosivos podem atingir pessoas na área próxima ao fermentador. 



Após a verificação de todas as condições iniciais, o sistema de controle inicia 

o ciclo de limpeza CIP. A seqüência descrita a seguir é um exemplo típico. As 

modificações são de fácil implementação no sistema de controle, permitindo que 

requisitos específicos da instalação industrial sejam atendidos.  

A primeira etapa que o sistema de controle deve executar é a escolha do 

fermentador a ser limpo, por exemplo, Fermentador nº 1. Então, pressiona-se o 

botão INICIAR. Feito isto, o sistema de controle verifica: (i) – o estado das válvulas 

do fermentador 1, dos tanques de Produtos Químicos 1 e 2, e do tanque de água 

quente; (ii) – o nível do fermentador 1 para assegurar que o mesmo está vazio e (iii) 

– a posição do bocal de visita do fermentador 1 para assegurar-se que está fechado. 

Caso as verificações acima forem satisfatórias, o ciclo é iniciado. Caso contrário, a 

execução do ciclo é interrompida e um alarme é gerado.  

A segunda etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Primeira Lavagem. Esta operação inclui a abertura da válvula 

de dreno DV-1 e o fechamento da válvula de dreno DV-3. A seguir, é acionada a 

bomba de água quente P-3, e são abertas as válvulas de controle de vazão FV-3 e 

FV-4 para introduzir água quente no fermentador. O sistema de controle deve, 

também, alterar a condição de abertura e/ou fechamento da válvula FV-4 (alternando 

o estado entre aberta e fechada, de maneira pulsada) para obter jatos intermitentes 

de água quente, que contribuem para um melhor rendimento da lavagem. Esta 

primeira lavagem é executada por um período de tempo pré-determinado. 

A terceira etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Primeira drenagem da lavagem. Esta operação inclui o 

fechamento da válvula de água quente FV-3, o desligamento da bomba P-3 e a 

manutenção da válvula de dreno DV-1 aberta por um curto período de tempo, de 

forma a permitir a drenagem completa da água. Na seqüência, esta última válvula é 

fechada. 

A quarta etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Primeira Limpeza. Ela é responsável por acionar a bomba de 

detergente P-1, abrir as válvulas FV-1 e RV-1, além de acionar a bomba de reciclo 

P-4. Complementarmente, o sistema de controle deve, também, alterar a condição 

de abertura / fechamento da válvula FV-4 (alternando o estado aberta e fechada, de 

maneira pulsada) para obter jatos intermitentes de detergente, que contribuem para 

um melhor rendimento do processo de limpeza dos resíduos. O sistema de controle 



também gerencia o período de tempo em que a vazão de detergente deve ser 

mantida. 

A quinta etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Purga da Primeira Limpeza. Ela é responsável por fechar a 

válvula FV-1 e desligar a bomba P-1. Complementarmente, o sistema de controle 

deve, também, manter aberta a válvula RV-1 e manter em funcionamento a bomba 

de reciclo P4 até a finalização desta etapa. No final da mesma, a bomba P4 deverá 

ser desligada e a válvula RV-1 fechada. 

A sexta etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

denominada Segunda Lavagem. Esta operação inclui a abertura da válvula de dreno 

DV-1 e o fechamento da válvula de dreno DV-3. A seguir, é acionada a bomba de 

água quente P-3, e são abertas as válvulas de controle de vazão FV-3 e FV-4 para 

introduzir água quente no fermentador. O sistema de controle deve, também, alterar 

a condição de abertura e/ou fechamento da válvula FV-4 (alternando o estado entre 

aberta e fechada, de maneira pulsada) para obter jatos intermitentes de água 

quente, que contribuem para um melhor rendimento da lavagem. Esta segunda 

lavagem é executada por um período de tempo pré-determinado.  

A sétima etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Segunda drenagem da lavagem. Esta operação inclui o 

fechamento da válvula de água quente FV-3, o desligamento da bomba P-3 e a 

manutenção da válvula de dreno DV-1 aberta por um curto período de tempo, de 

forma a permitir a drenagem completa da água. Na seqüência, esta última válvula é 

fechada. 

A oitava etapa que o sistema de controle deve executar consiste na operação 

denominada Segunda Limpeza. Ela é responsável por acionar a bomba de 

sanitizante P-2, abrir as válvulas FV-2 e RV-3, além de acionar a bomba de reciclo 

P-5. Complementarmente, o sistema de controle deve, também, alterar a condição 

de abertura / fechamento da válvula FV-4 (alternando o estado aberta e fechada, de 

maneira pulsada) para obter jatos intermitentes de sanitizante, que contribuem para 

um melhor rendimento do processo de limpeza dos resíduos. O sistema de controle 

também gerencia o período de tempo em que a vazão de sanitizante deve ser 

mantida. 

A nona etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

denominada Terceira Lavagem. Esta operação inclui a abertura da válvula de dreno 



DV-1 e o fechamento da válvula de dreno DV-3. A seguir, é acionada a bomba de 

água quente P-3, e são abertas as válvulas de controle de vazão FV-3 e FV-4 para 

introduzir água quente no fermentador. O sistema de controle deve, também, alterar 

a condição de abertura e/ou fechamento da válvula FV-4 (alternando o estado entre 

aberta e fechada, de maneira pulsada) para obter jatos intermitentes de água 

quente, que contribuem para um melhor rendimento da lavagem. Esta terceira 

lavagem é executada por um período de tempo pré-determinado.  

A décima etapa que o sistema de controle deve executar consiste na 

operação denominada Terceira drenagem da lavagem. Esta operação inclui o 

fechamento da válvula de água quente FV-3, o desligamento da bomba P-3 e a 

manutenção da válvula de dreno DV-1 aberta por um curto período de tempo, de 

forma a permitir a drenagem completa da água. Na seqüência, esta última válvula é 

fechada. 

Em algumas aplicações, o equipamento do processo pode sofrer lavagem 

adicional para garantir que nenhum resíduo de detergente e/ou de sanitizante tenha 

permanecido no mesmo. Esta etapa de lavagem adicional é sucedida igualmente da 

etapa de drenagem subseqüente. Por fim, o sistema de controle providencia a 

abertura da válvula de dreno DV3 e finaliza o ciclo de operações que compõem o 

sistema CIP, gerando um alarme para que o operador do processo tenha ciência de 

que esta operação foi completada com sucesso. É importante salientar que o 

sistema de controle também é responsável por armazenar e imprimir todos os dados 

pertinentes ao ciclo de limpeza CIP.  



Anexo C 

 

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS 

NECESSÁRIOS PARA A TROCA DE DADOS 

ENTRE O pHmetro E O MICROCOMPUTADOR 

DO TIPO PC 
 

O pHmetro MICRONAL modelo B474 é um aparelho de precisão 

microprocessado de fácil operação para uso geral em laboratórios. Possui um 

display alfanumérico e um teclado simplificado para interagir com o operador, 

permitindo leituras de pH, °C ou mV. O seu sistema de calibração de pH permite 

que, mesmo após a sua desenergização, as condições anteriores sejam medidas. 

Recomenda-se instalar o pHmetro em local isento de vibrações, protegido contra 

emanações corrosivas e respingos de substâncias químicas. O fabricante do 

medidor recomenda que seja evitada a exposição do aparelho a altas temperaturas 

e/ou à  incidência direta de luz solar. 

O aparelho pode ser conectado à rede elétrica através de uma fonte de 

alimentação externa. A fonte que acompanha o aparelho permite ligá-lo em 117 ou 

220Vca (normalmente sai de fábrica ajustado em 220Vca). 

 

Funcionamento 



Ligar e Desligar 

Ligar a fonte de alimentação à tomada. 

O display deverá iniciar “-OFF-”.Pressione a tecla {Enter}. 

Se o display não estiver indicando nada, pressione simultaneamente as teclas 

{Cal} e {Sel} até o display indicar “------”. 

O aparelho estará ligado e passará a indicar leitura em pH. 

Para desligar o aparelho pressione simultaneamente as teclas {Cal} e {Sel} até o 

display indicar “------”. 

Note que o aparelho permanecerá energizado, mantendo assim as condições 

térmicas do seu circuito eletrônico estabilizada. 

Para ligar novamente, pressione as teclas {Cal} e {Sel} conforme descrito 

anteriormente. 

                                           Configuração 

O aparelho sai da fábrica configurado com as seguintes características: 

Resolução: 0,01pH 

Calibração: pH 4,00 e pH 7,00 

Interface: Contínua a 9.600 baud (paridade PAR, 7 bits de dados e 2 stop bits) 

 

 

 

                                      Medição do valor de pH 

Os conjuntos de eletrodos de vidro permitem somente medições relativas de pH. 



Além disso, seus potenciais estão sujeitos a terem pequenos desvios com 

relação a valores ideais. 

Portanto, é necessário calibrá-los com soluções tampão de valores de pH 

conhecidos, o que fará coincidir a indicação de pH do aparelho com os respectivos 

eletrodos. 

Para fins de controle e compensação do desvio, recomenda-se aferi-los em 

intervalos de tempo regulares. 

Observação importante: Antes da calibração, limpar o eletrodo (lavá-lo com água 

destilada ou desmineralizada e enxugar levemente com papel absorvente). 

 

Teste de funcionamento (controle de inclinação e sensibilidade dos 

eletrodos) 

Somente a medição de controle com solução tampão de pH bastante diferente 

(por exemplo: calibração pH 7, controle pH 4) fornece pena garantia referente ao 

funcionamento do aparelho e conjunto de eletrodos. 

Para avaliar o grau de precisão atingível deverão ser considerados: 

• precisão absoluta do pHmetro; 

• erro alcalino ou ácido do eletrodo de vidro; 

• potencial de difusão no diafragma do eletrodo de referência; 

• tolerância das soluções tampão. 

A fim de se obter uma melhor precisão, recomenda-se o uso de duas soluções 

tampão: uma de pH mais alto e outra mais baixo em relação ao valor de pH provável 

da solução a medir. Calibrar eventualmente na temperatura de medição.  



 

Descrição da comunicação entre o pHmetro e o computador 

O pHmetro MICRONAL modelo B474 possui uma saída de dados RS232 que 

possibilita conectá-lo a computadores ou outros equipamentos capazes de receber 

dados no padrão ASCII (caracteres texto). Os dados são leituras efetuadas pelo 

B474 na função onde estiver operando. 

Neste caso, os dados foram transferidos continuamente a uma taxa de 

aproximadamente 1 (uma) leitura por segundo. 

Utilizou-se: 

- um cabo serial; 

- pinagem 1, 3 e 4; 

- porta serial 1-pHmetro. 

A seguir, são apresentados todos os passos realizados no computador com o 

auxílio do programa Hyperterminal®. 

 

 

 

  

Descrição da Conexão 



 

 

 

 

Conectar-se a 

 

 

 

 



pH - Hyperterminal 

 

 

 

Capturar texto 

 

 

 

 

 

Resultados obtidos 



 

 

 

Descrição sobre o Programa Hyperterminal 

Usando o Windows® HyperTerminal® 

 

Aplicabilidade: Todos os modem análogos de LASAT, modem de série-

conectados do ISDN tais como a velocidade II e Diva ISDN T/A, mais cartões de 

Diva quando usado com Windows NT ou Windows 2000 onde um COMPort foi 

associado com um modem virtual.  

Um programa terminal é uma aplicação que permita um PC de se comunicar 

diretamente com um modem. Isto pode ser útil testar a disponibilidade do modem e 

diagnosticar problemas. 



Se você estiver usando SE Windows 95/98/98, Windows 2000, Windows MIM, ou 

NT4, você pode usar o programa de Windows HyperTerminal enquanto é incluído 

como a parte do sistema se operando. 

Os usuários de Apple Macintosh necessitarão obter um programa terminal de um 

Web site do shareware, ou de seu fornecedor do software - ZTerm é um programa 

terminal bom que possa ser obtido de a maioria dos locais populares do download 

para o mac. 

 

Conectar a um computador remoto usando HyperTerminal e modem em comandos 

 

Etapa 1 . Certifique-se de que o dispositivo a ser testado corretamente esteja 

instalado, conectado ao PC, e conectado a uma linha de telefone trabalhando. 

 

Etapa 2. Caregamento do HyperTerminal®: 

• Começo Clique > Funcionado 

• Na caixa que aparece datilografe em: HYPERTRM  

• Instale ESTÁ BEM. 

 

 

 



Se você vir que a mensagem de erro ' não pode encontrar HYPERTRM ' você 

necessitará instalar HyperTerminal: 

• O Começo Clique > Os Ajustes > O Painel De Controle > Adicionam/Removem 

Programas. 

• Em adicione/remova as propriedades 

seletas dos programas e estale então a 

aba da instalação de Windows. 

• Comunicações Do Dobro - clique 

• Verifique a caixa para ver se há HyperTerminal 

• Estale ESTÁ BEM, e APROVE então outra vez para instalar. 

• Nota: Pode ser-lhe pedido seu disco da instalação de Windows para este 

procedimento. 

  

Etapa 3. Quando os começos de HyperTerminal você serão apresentados com ' 

uma caixa de diálogo da descrição da conexão '. 

 

•••• Clique ' cancelamento ' a continuar. 

 



 

 

 Etapa 4. Selecione seu COMPort: 

 

• Seleto ' a lima ' então ' propriedades ' da barra de menu, e ' a janela das 

propriedades novas da conexão ' abrirão. 

• Estale sobre a seta para ' conectam usando ' a gota encaixota para baixo 

• Selecione ' dirigem a ComX ' (onde X é o COMPort que você se está usando 

conectar o modem. - por exemplo COM1, ou COM5, etc.). 

• APROVAÇÃO Do Clique. 

 



 

 

Etapa 5. Uma janela terminal em branco abrirá. Você deve agora se comunicar 

diretamente entre o COMPORT e o modem. Confirmar isto, para datilografar dentro 

as duas letras ' EM ' e a imprensa ' entra ' 

• Digite dentro ' EM ' (entre) 

Se você se estiver comunicando, o modem responderá com ' o APROVADO '. Se 

assim, prossiga a etapa 6.  

 

 



 

Se nenhum ' EM ' ou ' APROVADO ' aparecer, a seguir há uma edição básica de 

uma comunicação entre o PC e o modem - muito provável o COMPORT selecionado 

está incorreto - verifique isto e tente-o outra vez. 

Se os problemas persistirem: 

• Verifique o gerente do dispositivo de Windows (onde disponível): 

• Certifique-se de que o modem esteja instalado 

• Verifique COM que o porto é permitido e não tem nenhum clashes (indicado por 

uma marca amarela do exclamation ao lado dela). 

• Verifique o COMPORT é permitido na instalação do BIOS do sistema 

•••• Verifique a instalação do software - 

se necessário, a tentativa que 

uninstalling e que reinstala o software 

de Eicon. 

 

Etapa 6. Para marcar um modem ou um ISP remoto com um número de telefone 

' de 123456 ' (para o exemplo), incorpore os seguintes comandos do modem à janela 

terminal: 

 

• Digite ' ate1 ' e a imprensa ' entra '. Você deve receber ' um APROVADO ' como 

uma resposta. 



• Então o tipo ' atdt 123456 ' e imprensa ' entra ' (onde ' 123456 ' são o número 

do modem remoto ou de seu ISP) 

 

 

 

Etapa 7. O modem agora marcará e conectará ao modem remoto. Se o modem 

começar um tom marcando e prosseguir ao seletor, então o modem e sua instalação 

são APROVADOS. 

Todo o problema mais adicional é simplesmente as edições com o ISP próprias 

da conexão e é além do espaço da sustentação de Eicon. Entretanto, tente o 

seguinte: 

• Certifique-se de que a linha própria tenha um tom de seletor. 

• Verifique o número do ISP outra vez, e verifique também se você necessitar o 

prefixar com um número especial para marcar para fora, por exemplo. ' 9 ' são 

comuns se chamando-se através de um PABX. 

• Certifique-se de que todos os códigos de área e prefixos internacionais estejam 

corretos. 

•••• Marque o número usando um telefone 

e veja se você puder ouvir os ruídos 



high-pitched feitos por um modem no 

extremo oposto que responde. 

 

Etapa 8. Para desconectar do modem remoto incorpore três ' mais os sinais e então 

o comando ATH: 

 

Digite ' o ath de +++ ' e a imprensa ' entra ' 



 

Anexo D 

 

RELATÓRIO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO DO 

ESPECTROFOTÔMETRO. 

 

Concentration Analysis Report 

Report time    10/4/2005 11:17:04 AM 

Batch name     

Application    Concentration 3.00(182) 

Operator    Jordana Bariatto Martins 

 

 

Instrument Settings 

Instrument    Cary 100 

Instrument version no.  9.00 

Wavelength (nm)   230, 00 

Ordinate Mode   Abs 

SBW (nm)    1,5 

Ave Time (sec)   0,100 

Beam mode    Double auto select 

Beam interchange   Normal 

Replicates    1 

Standard/Sample averaging OFF 

Weight and volume corrections OFF 

Fit type    Linear 

Min R²     0, 99000 

Concentration units   mg/L 



 

Comments: 

Calibration 

Collection time   10/4/2005 11:18:07 AM 

 

Standard Concentration  F  Readings mg/L 
Std 1   5.02    0.2197  

Std 2   10.04    0.2303  

Std 3   25.10    0.3368  

Std 4   50.20    0.5082  

Std 5   75.30    0.6947  

Std 6   100.40   0.8657  

 

Calibration Eqn                Abs = 0.00692*Conc +0.16922       

Correlation Coefficient        0.99870                                                                           

Calibration time               10/4/2005 11:22:09 AM                                                             

 

 

Results Flags Legend 

U = Uncalibrated   O = Overrange  

N = Not used in calibration  R = Repeat reading  
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