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Anotações Finais – Sugestão para próximos passos 



PAINEL I: EVOLUÇÃO DAS CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO 

 

1. Evolução das Caldeiras de Recuperação (Juliano Takahashi / Metso) 

1. Eficiência energética/térmica: como medir e como aumentar dos atuais 60%? 

2. Estabilidade  operacional: como medir? Sistemas de controle avançados podem contribuir? 

3. Tempo campanha das caldeiras. Projeto é para mais de 12 meses. Como aumentar as campanhas atuais? 
 

PAINEL II: DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE OPERADORES 

2. As diversas estratégias empregadas no treinamento dos operadores de caldeira nos últimos 
projetos do Brasil (Afonso Pereira / Ibase) 

1. Processos estruturado de desenvolvimento de operadores. 

2. Fomentar mecanismo de desenvolvimento de operadores no setor via ABTCP. 

3. SENAI: 8 de 9 novos projetos selecionou e preparou operadores. Modelo a ser utilizado. 

4. O desafio para a preparação de novos operadores com a nova geração (jovens <25 anos): primeiro 
emprego e primeira empresa. Novas turmas! 

5. Disseminação da cultura da empresa e preparação dos profissionais novos para a atitude adequada 
frente as diversas situações. 

 

3. Gestão de pessoas – treinamento pessoal  -  Amarildo – Veracel 

1. Cuidar da diversidade cultural de profissionais de empresas diferentes. Cria a cultura única. Isto requer 
planejamento, esforço e tempo. 

2. Integração da família na região. A característica do brasileiro não é de fácil mobilidade. 

3. Precisa experimentar para formar operadores. As oportunidades são poucas. 

 



PAINEL III: APERFEIÇOAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E NOVOS EQUIPAMENTOS 
(PARTIDA, PARADA, OPERAÇÃO E ROTINAS) 
 

1. Desafios na execução de um procedimento de parada de emergência em caldeiras de 
recuperação – PPE  (Virgílio Procópio / Cenibra) 

1. Desafios: PPE  PROCEDIMENTO DE PARADA DE EMERGÊNCIA ATUAR?  OU  NÃO ATUAR? 

2. Considerações finais: o treinamento e a reciclagem periódica é muito importante para manter a equipe 
operacional preparada. 

3. Reflexões e análises de todas as ocorrências devem ser feita continuamente. 

4. Resfriamento de camada é hoje um item que ainda temos muito que aprender. Como desenvolver 
alternativas? 

5. Como colocar medição de temperatura em paradas de emergência? 

6. Caldeira nova fazer drenagem antes de colocar licor. 

 

2. ASH LEACHING – Controle de Cloreto e Potássio / ESGOTAMENTO DE SMELT  (Renato Fortes e 
Geovane Spinasse / Fibria Aracruz) 

1. Tratamento de cinzas melhora a preservação da caldeira, reduz risco, aumenta a disponibilidade da 
caldeira e reduz o gasto com manutenção. 

2. O tratamento de cinzas é um projeto de rápido retorno. 

3. Melhorar os critérios de avaliação de performance. 

4. Muita atenção no uso do ácido sulfúrico. 

 

3. Estudo do Impacto da Composição da Cinza Gerada na Queima de Licor Preto no Entupimento 
de uma Caldeira de Recuperação  (Felipe de Carli/CMPC Celulose Riograndense) 

1. Eficiência térmica na geração de vapor e estabilidade. Menor incrustação maior geração de vapor/tss. 

2. Quando se evita uma parada a fabrica a estabilidade melhora. 

 



Cont. PAINEL III: APERFEIÇOAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E NOVOS 
EQUIPAMENTOS (PARTIDA, PARADA, OPERAÇÃO E ROTINAS) 

 

4. Influência das Características das Cinzas da caldeira de Recuperação no Desempenho  do 
Precipitador Eletrostático  (Márcio Leandro/Fibria Jacareí) 

1. Atenção aos aspectos ambientais e as oportunidades de melhoria. 

2. Entendimento de melhor performance dos precipitadores 

3. Trade-off uso GNCD como combustível na caldeira de recuperação: dificuldades operacionais x melhor 
eficiência precipitador. 

 

5. Balanço de massa e energia da caldeira CR3 Fibria Jacareí  (Renato Fernandes/Fibria Jacareí) 

1. Balanços de massa e energia possibilitam visualizar as perdas e identificar oportunidades para busca de 
ganhos. 

2. A otimização da sopragem pode elevar a eficiência das caldeiras desde que haja estabilidade do 
processo. Como aumentar a eficiência e reduzir o montante de vapor? 

 

6. Rota de Inspeção Operacional da Caldeira de Recuperação – Cristiano Argentino – Fibria Três 
Lagoas  

1.  Preparar os novos operadores quanto a importância da RIO (desen)volver a habilidade. 

2. Desenvolver a sensibilidade. Precisa tempo para desenvolver a habilidade. 

3.  Estabelecer horários para a RIO para ter maior eficácia. 

4. Limpeza e organização são elementos fundamentais para a boa inspeção (5S). 

5. A rota de inspeção é um processo estruturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAINEL IV: APERFEIÇOAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E NOVOS EQUIPAMENTOS 
(PARTIDA, PARADA, OPERAÇÃO E ROTINAS) 

 

1. Técnicas de Inspeção de Caldeiras (Milton Mentz / MKS) 

1. Técnicas de inspeção evoluíram utilizando recursos digitais para geração de fotos e coleta de 
informações. 

2. Caldeiras novas requerem monitoramento com maior atenção já caldeiras mais antigas conhecemos seu 
comportamento. 

3. Novos métodos de inspeção foram desenvolvidos. As recomendações técnicas precisam ser atualizadas! 

4. Problema lado água é “coisa” do passado. Foco no lado gás. 

5. Caldeiras com tecnologia europeia ou japonesa e as leis precisam manter sua atualização. 

 

2. Inspeção/Substituição das Reduções da Fornalha da Caldeira de Recuperação-B (Celso Ricardo 
Corrêa / Fibria Aracruz) 

1. Novos desafios devem ser enfrentados com parceria do fabricante, inspeção, manutenção e empresas 
especializadas. 

2. A solução nem sempre atende as recomendações técnicas atuais (observar inovações). 

 

3. Informações sobre a revisão da NR13 – Edson Funcke – CNTT 

1. NR13 é tratada como Equipamento de Proteção Coletiva 

2. NR20-Líquidos combustíveis e inflamáveis foi revisada e a NR35-Trabalho em altura foi criada 

3. O processo de revisão legal passa por um período de abertura a comentários de toda a população. 

4. A CNTT está com um processo contínuo de revisão e complementação das NRs (todo final de ano emite 
atualização). 

5. Formação do profissional habilitado. 

 

 

 



OBRIGADO 


