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1. RESUMO: 

 Um dos objetivos de automatizar um processo é evitar gargalos que impedem 

uma produção regular. A automação melhora a qualidade dos produtos e também 

diminui o tempo de fabricação. Este projeto consiste em automatizar um processo 

totalmente manual do cozimento de nitrocelulose. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A aplicação de técnicas, softwares ou equipamentos específicos em uma 

determinada máquina visa em aumentar a sua eficiência, maximizar a produção com 

o menor consumo de energia e/ou matérias primas, também menor emissão de 

resíduos de qualquer espécie. Esse tipo de automação visa principalmente à 

produtividade, qualidade e segurança em um processo, podendo ser muito 

encontrada na área química, petroquímica e farmacêutica, com o uso de 

transmissores de pressão, vazão, temperatura e outras variáveis necessárias para 

um SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído) ou CLP (Controlador Lógico 

Programável) [1-2]. 

Este projeto consiste em automatizar um processo totalmente manual do 

cozimento de nitrocelulose, onde o cenário de produção era composto de vasos de 

pressão, com controle de temperatura e pressão manual, onde a água utilizada no 

processo era descartada, gerando desperdício.  

A nitrocelulose é uma das mais antigas resinas sintéticas, com a 

característica de secagem rápida, tem grande aplicação em tintas de uso variado, 

indústrias automotivas, de embalagens, cosmético e nas indústrias bélicas sendo 

usado em explosivos. Um produto inflamável, atóxico e biodegradável é obtido a 

partir das matérias-primas renováveis como a celulose de madeira e de algodão [3].  

O processo de nitração é feito em reatores de aço inoxidável contendo ácido 

nítrico, ácido sulfúrico e água em condições controladas. A partir dai o produto passa 

por centrífugas para remover a mistura sulfonítrica, e após, é lavado para remover 

todos os resíduos de ácido. Em seguida vai para Digestão, onde é realizado o 

estudo de automatização da produção. A Figura 2 demonstra o fluxograma de 

produção da nitrocelulose. 



 

 

 

Figura 2. Fluxograma de produção da Nitrocelulose. 

3. OBJETIVOS:  

O objetivo deste trabalho é otimizar o processo de cozimento da nitrocelulose 

na indústria química com automação do processo, por conseqüência aumento de 

produtividade, redução de mão de obra, qualidade, melhor contribuição de poluição 

para o meio ambiente, reduzindo o consumo de água e vapor, redução do consumo 

de matéria prima.  

 

4. METODOLOGIA: 

O projeto constitui da automatização do processo de cozimento de 

nitrocelulose.  O processo inicia com tanque de agitação com pás, acionado por 

um motor de indução, monitorado por um sistema de radar de nível, onde e 

emitido uma onda eletromagnética que ao atingir o liquido, reflete a onda de volta 

ao transmissor que coleta esta onda e calcula o tempo de resposta, indicando o 

nível em porcentagem. Para monitoramento da pressão e utilizado um 

transmissor de pressão manométrico, que fica acoplado diretamente no vaso de 

pressão, recebe a pressão interna do vaso, converte este valor de pressão em 

sinal elétrico que vai de 4 a 20mA e passa indicar o valor real da pressão na 

escala de Bar. Para monitoramento da temperatura é utilizado um transmissor de 

temperatura, que fica na parte externa do vaso de pressão, recebe um sinal de 

resistência elétrica vindo de uma termo-resistência, e converte este valor de 

resistência em sinal elétrico que vai de 4 a 20mA e passa indicar o valor real da 

temperatura no supervisório na escala de graus Celsius.  

 



 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

A linha estudada produz 1000 kg de nitrocelulose por hora e dispõe de 12 

vasos de pressão com processo e controle todo manual. Diariamente era 

reportado, pelo menos um vaso com problema, gerando paradas e uma perda de 

pelo menos 1 hora de manutenção, ou seja, 1000 Kg de nitrocelulose deixaram de 

ser produzidos. Fora essa perda na produção também havia o risco de acidente 

aos operadores. 

Na tabela 1 mostra as tomadas de tempo de produção monitoradas nos 

vasos de pressão fundamentais para atingir objetivo de redução no tempo de 

cozimento. 

 

Tabela 1. Dados coletados no vaso de pressão.  

 

Foram feitos também os cálculos para otimizar os tempos de cozimentos, através 

do cálculo da vazão d’ vapor. 

V = ∆n.Vu 

V = 7,02 x 18,3 

V = 1,28 m³ 

Qv = V/t 

Qv = 1,28 / 0,49 

Qv = 2,63 m³/h 

Qm = Qv x d 

Qm = 2,63 x 1000 

Qm =2,63 ton/h / digestor 

 

 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Com base nos dados obtidos pela produção chegamos ao resultado que a 

mudança no processo será de extrema importância do sistema manual para o 

sistema automatizado, pois poderemos perceber o aumento de produção com 

otimização, com isso ganharemos tempo de produção, contribuindo com o meio 

ambiente através da redução de consumo de água e energia elétrica etambém 

aumento significativoda segurança e as reduçõesnas manutenções. 
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