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Introdução: A evaporação é um dos mais antigos e energeticamente dispendiosos
processos de
separação da indústria. Portanto, a engenharia química dedica boa parte de sua
atuação ao correto ajuste das variáveis que influenciam no rendimento desses
processos, visando aumentar sua produtividade e eficiência energética.
Nesse cenário, destacam-se os conceitos e aplicações dos balanços de massa e
energia em processos industriais, quantificando a viabilidade em termos de
produção mássica e sumarizando as perdas e o aproveitamento de energia.
 Objetivo: Este trabalho objetiva abordar aspectos termodinâmicos na operação de
evaporação a vácuo, aplicando conceitos de balanços de massa e energia em operações
de evaporação a vácuo, a partir de soluções de sacarose.

 Metodologia: Foi utilizado o módulo de evaporação a vácuo do laboratório de
engenharia química.
Inicialmente foram feitos testes de operação para determinar os parâmetros de mais
adequados, padronizando um procedimento a ser utilizado os ensaios subsequentes
deste estudo. Em seguida conduziram-se ensaios de evaporação com água, para
identificar a eficiência energética do equipamento. Em uma terceira bateria de
ensaios, processou-se a evaporação de soluções de sacarose com três
concentrações de partida diferentes. Ao longo de todos os ensaios, foram feitas
medições periódicas das principais variáveis do processo, tais como temperaturas,
pressões, vazões e concentrações. Resultados: Os dados aquisitados durante os ensaios
de evaporação com água foram utilizados
num balanço de massa. Como se utilizou de um fluido com propriedades
termodinâmicas conhecidas, foi possível, por meio dele, identificar a quantidade de
energia necessária para evaporar o volume medido. Assim, através de balanço de
energia, foi determinada a eficiência térmica do equipamento. Esse dado foi
padronizado nos balanços de energia dos ensaios de evaporação das soluções de
sacarose, possibilitando a identificação das propriedades termodinâmicas das
soluções utilizadas. A elevação do ponto de ebulição foi avaliada por meio da
variação das concentrações de partida, confirmando o comportamento teórico. Os
balanços de massa permitiram determinar o rendimento de cada um dos ensaios. As
taxas de evaporação observadas nos ensaios apresentaram linearidade de
comportamento, mesmo na concentração de partida mais alta, demonstrando que é
possível a realização de ensaios com concentrações ainda maiores para que se
verifique a região limitante na curva de evaporação, embora não seja vantajoso do
ponto de vista operacional. Conclusão: A determinação da eficiência térmica foi
fundamental para o balanço de energia nos
ensaios com sacarose. A aplicação dos balanços de massa à evaporação de
soluções com diferentes concentrações de partida se mostrou adequada à
identificação do rendimento mássico de cada ensaio.
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