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SESSÃO TEMÁTICA SEGURANÇA EM CALDEIRAS

O parque tecnológico de caldeiras de recuperação 
instaladas em indústrias de papel e celulose no 
Brasil está cada vez mais seguro. O reconheci-

mento não se dá apenas por parte dos operadores des-
ses equipamentos, mas conta também com validação 
oficial da própria NR 13, norma regulamentadora de 
vasos e caldeiras de pressão que desde 2013 teve prazo 
ampliado para inspeção periódica. 

Não apenas a tecnologia avançada, contudo, respon-
de pelo aumento da segurança em caldeiras de recu-
peração ou pelas normas vigentes no mercado. Algo 
fundamental para garantir a segurança dos operado-
res e do próprio equipamento consiste em planejar a 
segurança, envolvendo fabricantes e fornecedores da 
caldeira. Tamanha é a relevância do assunto, que a sala 
da Sessão Temática sobre Segurança em Caldeiras ficou 
repleta de participantes durante o ABTCP 2014.

Esse planejamento seguro é definido como extensão 
da própria tecnologia da caldeira por dois grandes for-
necedores do setor: a Andritz e a Valmet, que apresen-
taram cases de projetos recentes. De acordo com Tero 
Juulainen, da Valmet, devem ser realizadas algumas eta-
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pas antes do processo de queima de licor, como a iden-
tificação de possíveis riscos e a determinação do nível 
de integridade de segurança para o Safety Instrumental 
Systems (SIS). 

“Existem diferentes parâmetros de riscos e segurança 
em caldeiras, atualmente divididos em quatro níveis. A 
classificação de áreas também deve ser feita por riscos 
de explosão, sendo importante avaliar saídas de emer-
gências (fuga), principalmente nas áreas da caldeira 
submetidas a grande pressão”, comentou o palestrante 
da Valmet em sua apresentação. Os desafios de segu-
rança no projeto de caldeiras de recuperação são ba-
sicamente os mesmos em caldeiras pequenas e gran-
des, conforme mencionou Petri Pynnönen, da Andritz. 
Ele enfatizou a existência de vários itens que merecem 
atenção redobrada no desenvolvimento de projetos 
de caldeiras de alta eficiência, em especial no caso da 
maior caldeira de recuperação do mundo, atualmente 
em desenvolvimento pela Andritz para a OKI, da Indo-
nésia. Com previsão de start-up em 2016, a caldeira terá 
capacidade para 11.600 tss/dia, temperatura de 515°C 
e pressão de 110 bar. 
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“Projetos com pressão acima de 100 bar, temperatura 
superior a 495°C e teor de sólidos secos (tss) maior que 
80% já se caracterizam como caldeiras de alta eficiên-
cia energética e, portanto, requerem maior atenção no 
seu planejamento. A temperatura e pressão da caldeira, 
além de outros aspectos com efeito para produção de 
energia, serão decididos levando em conta se a produ-
ção de energia verde será parte importante do inves-
timento e se a energia excedente poderá ser vendida 
para a rede. “Quanto maior a complexidade do conceito 
de processo e altas temperaturas e pressões das caldei-
ras de alta energia, maiores ainda serão os desafios do 
planejamento seguro”, destacou o executivo da Andritz. 
Como exemplo de projeto de grande porte vale citar o 
que a CBC está desenvolvendo para o Projeto Puma, da 
Klabin no Paraná. A caldeira terá de dar suporte à ope-
ração da planta de celulose tanto de fibra curta quanto 
longa, com produção de 1,5 milhão de t/ano da commo-
dity. Cada detalhe do equipamento, portanto, faz a dife-
rença no rendimento gerado. Projetada com capacidade 
de 7.000 tss/dia, 104 bar de pressão e geração de 1.200 
t/h de vapor, Geraldo Simão, chefe de Projetos da Klabin, 
destacou o projeto como referência para o setor. “Nos-
sa caldeira se destaca das demais devido às condições 
do vapor (pressão e temperatura), pelo recuperador de 
calor”, disse Simão. (Saiba mais no quadro “Mais 
eficiência com o recuperador de calor)

Marco França, chefe de Projetos da CBC, empresa 
responsável pela caldeira da Klabin, conta que, para 
promover a segurança do equipamento, foi levado em 
conta cada item utilizado na sua construção, a come-
çar pelo tipo de proteção para os tubos da fornalha 
inferior (welding overlay inoxidável ferrítico), bicas 
de fundido e superaquecedores de alta temperatura, 
que serão fornecidos em ligas inoxidáveis especial-
mente desenvolvidas no Japão, além do tratamento 
de Gases Não Condensáveis (GNC) – este último com 
fornecimento da empresa Lundberg. 

Itens adicionais de segurança
Lincoln Ninomlya, da Honeywell, abordou ou-

tro ponto de extrema relevância para a segurança 
de uma caldeira de recuperação, como o sistema de 
monitoramento de chamas. Nesse sentido, ele expli-
cou a complexidade da detecção de chama, devido 
a interferências de radiações ultravioletas e infraver-
melhas emitidas pelo fundido de licor, dificultando 
a discriminação de chama. “Nesse caso, a empresa 
possui um detector com duplo sensor ultravioleta/in-

fravermelho, que permite detecção com discriminação 
de chama, necessário para a segurança do processo.” 
Na apresentação do case da Veracel, sobre ocorrências 
de vazamento no superaquecedor da caldeira em razão 
de falhas no tubo do superaquecedor primário e no dre-
no da parede lateral decorrentes de superaquecimento 
e fadiga, Estanislau Victor Zutautas também ressaltou 
a importância da atenção sobre itens adicionais de se-
gurança. “Para resolver o problema, foram instalados 
dois “quebra vortex” nas saídas dos downcomers no 
balão e feita a limpeza do costado interno do tubulão, 
gamagrafia nas curvas do SH primário, endoscopia nos 
coletores e verificação do arraste de sódio no vapor 
saturado por análises online com procedimentos verifi-
cados em laboratório. Além disso, procedeu-se ao mo-
nitoramento do controle de químicos e ajustes no con-
trole de nível do balão.”           n

A tecnologia definida como recuperador de 
calor, embora tenha surgido nos anos 1980 no 
Japão, não se aplicava nas caldeiras instaladas 
no Brasil em razão das características tecnológi-
cas dos equipamentos regionais, segundo Marco 
França, chefe de Projetos da CBC. 

Com o aparecimento das caldeiras de alta 
eficiência, passou-se a olhar com mais atenção 
a eficiência energética e seu melhor aproveita-
mento, proporcionado pela tecnologia do recu-
perador de calor. “Na saída da caldeira, o gás, 
que tem uma temperatura de 200°C, segue para 
o precipitador eletrostático e, posteriormente, 
para o resfriador de gases, similar a um econo-
mizador de baixa pressão, que reduz a tempera-
tura dos gases de 200°C para 140°C. Em contra-
partida, aquece a água em circuito fechado, que 
por sua vez aquece o ar de combustão primário, 
secundário e terciário através de diversos módu-
los a vapor de baixa e média pressões, recupe-
rando energia”, explicou. Em resumo, pontuou 
França, o sistema tecnológico do recuperador de 
calor assemelha-se a um circuito fechado que 
pega a água da câmera desaeradora e circula 
entre o resfriador de gases e o aquecedor de 
água de alimentação – “ou seja, esfria a tempe-
ratura do gás e aquece o ar”, conclui. 
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