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Um dos destaques da programação do 49.º Con-
gresso Internacional de Celulose e Papel foi a 
Mesa-Redonda sobre Acidentes em Caldeiras, re-

alizada no dia 27 de outubro, último dia do ABTCP 2016, 
que contou também com a Exposição de Tecnologias. A 
importância da mesa-redonda sobre um tema conside-
rado sensível ao setor foi o intercâmbio de informações 
e experiências entre pro� ssionais de grandes empresas 
de celulose e papel. Os técnicos foram unânimes: se as 
falhas comuns fossem compartilhadas entre as compa-
nhias, boa parte dos acidentes seria evitada.

O evento teve início com a apresentação de Rodrigo 
Machado Tavares, engenheiro de Processo da Valmet, 
que falou sobre falhas em superaquecedores em cal-
deiras de recuperação. Segundo Tavares, as falhas são 
comuns e muito parecidas, mesmo em caldeiras de fa-
bricantes diferentes. Por isso, é fundamental fazer uma 
detalhada análise de falhas para encontrar a raiz dos 
problemas. “No mercado de celulose e papel, as inves-
tigações e as análises não são aprofundadas e o com-
partilhamento de informação é muito baixo – tanto que 
ocorrem os mesmos acidentes nas fábricas e uma não 
sabe da outra. Se a ocorrência fosse compartilhada, o 
número de casos poderia ser menor”, destaca.

O engenheiro também explicou que os acidentes 
podem ocorrer por erro de projeto, de operação ou de 
manutenção. As falhas mais comuns acontecem por 
três tipos de corrosão, entre os quais a sulfidação, um 
dos mecanismos de corrosão mais recorrentes, que 
levam à perda de metal em superaquecedores de cal-
deira de recuperação. Esse processo, que requer con-
dições redutoras e gases com mais de 1 ppm de H2S, 
pode ser efetivamente evitado mediante o controle 
apropriado da combustão e a limitação da quantida-
de de arraste de licor. 

Tavares destaca que, na maioria das vezes, esse tipo 
de corrosão visualmente parece mais feio do que a real 
perda de espessura. A cinza fundida decorre de uma 
alta concentração de potássio a ponto de a temperatura 
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inicial de fusão da cinza atingir a mesma temperatura 
do metal do superaquecedor e corroer o material dos 
tubos. Os metais, quando expostos a altas temperaturas, 
ultrapassam o limite de resistência, ocorrendo, assim, a 
corrosão do material.

Outro acontecimento comum são as falhas por erosão 
em superaquecedores por excesso de condensado nas 
linhas de sopragem. “Normalmente é uma combinação 
de três fatores de falhas: de manutenção, operacional 
e de projeto. Já observamos casos de erosão após um 
ano de operação da caldeira. Nesse caso, diversos tubos 
foram substituídos”, conta o engenheiro da Valmet. 

Há outra ocorrência comum, segundo Tavares: a fa-
diga mecânica em superaquecedores, normalmente 
associada à excessiva movimentação dos painéis, prin-
cipalmente devido a elevadas pressões de sopragem. O 
engenheiro também ressalta que as falhas por supera-
quecimento de curto tempo são ocasionadas geralmen-
te pelo arraste de químicos do interior dos balões ou 
durante partidas das caldeiras, em especial após trips, 
com a presença de condensado no interior das curvas 
inferiores dos superaquecedores.

Haroldo Marinho dos Reis, engenheiro de Produção, 
Recuperação e Utilidades da Suzano, contou sobre um 
acidente no tanque de dissolução após a repartida da 
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fábrica. “Durante a parada geral de duas caldeiras de 
tamanhos diferentes em 2016, a repartida ocorreu nor-
malmente, mas algumas horas depois o operador ouviu 
um forte estrondo e, na inspeção, notou que as duas vi-
gas de smelt estavam com vazamento de licor. Paramos 
a queima, limpamos tudo e começamos os trabalhos de 
inspeção. Percebemos que houve explosão do teto do 
solvedor, com revestimento de concreto, e deslocamento 
da boca de visita em duas bicas. Fizemos os reparos ne-
cessários por causa de um signi� cativo estrago no teto 
do tanque antigo, mas, como não havia nada de anor-
mal, iniciamos novamente a queima de licor”, conta.

O problema, segundo Reis, foi outra explosão, 18 ho-
ras depois. Por coincidência, o mesmo operador se en-
contrava no local. “O ritmo estava normal, só que, dessa 
vez, vazou numa bica só. Após uma profunda inspeção 
no funcionamento, pedimos a ajuda de um especialista 
e reiniciamos a caldeira, mas a explosão aconteceu na 
hora em que o smelt desceu no tanque solvedor. Para-
mos a queima e veri� camos tudo novamente. Ao reini-
ciar, o mesmo aconteceu. Fizemos duas tentativas, mas 
sem resultado”, explicou o engenheiro da Suzano.

Para Reis, suspeita-se de que o problema estava no 
lavador de gás, já que vazava muito vapor, mas nada 
foi detectado. Depois de mais uma tentativa, nova ex-
plosão. “Partimos a caldeira e não houve explosão, mas 
deixamos a operação reduzida. Não encontramos mais 
problemas, mas perdemos 31 horas com a caldeira pa-
rada. Com a ação feita para preservar o estoque de licor 
branco, a sul� dez chegou a cair 8%. Não nos atentamos 
à mudança de viscosidade do smelt e notamos descarre-
gamento que represava o smelt”, observou.

A estratégia para resolver o problema da sul� dez bai-
xa, segundo o engenheiro da Suzano, foi de manter a 
caldeira a um ritmo menor de queima de 900 para 700 
TSS junto com maçarico de óleo para auxiliar na queima 
até a sul� dez atingir o patamar normal. Nessa ação hou-
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ve um grande acompanhamento operacional. “Repuse-
mos mais sulfato e conseguimos elevar a sul� dez, mas 
não colocamos mais soda no sistema para não derrubar 
mais sul� dez. Hoje, conseguimos trabalhar com a meta 
de 28% de sul� dez”, � nalizou Reis.

Na sequência da Suzano, a mesa-redonda contou 
com apresentação de Celso Ricardo Correa, consultor 
de Manutenção da Fibria, que falou sobre eventos nas 
caldeiras de recuperação da Fibria Aracruz. Segundo 
o especialista, as ocorrências de falhas em operações 
são muito pequenas na planta fabril. Ele conta que, em 
1996, houve um vazamento no tubo do coletor inferior 
devido à erosão; dez anos depois, o problema se repetiu. 
“Se uma análise detalhada tivesse sido feita em 1996, a 
mesma parada teria sido evitada”, comentou. 

Naquele ano de 1996 foram substituídos, de acordo 
com Correa, todos os tubos pelo mesmo material. Já em 
2006 o material foi trocado por outro com mais resistên-
cia à abrasão. Outro evento na caldeira de recuperação 
da Fibria Aracruz foi o vazamento na região superior da 
serpentina, por problema de desgaste do soprador, que 
perdeu espessura. 

“A inspeção nessa região é muito difícil”, a� rma Cor-
rea. Segundo o consultor da Fibria, na ocasião foi veri-
� cada somente a área de atuação do soprador, mas o 
problema estava a cerca de dois metros do tubo. Uma 
nova parada foi realizada três meses depois para inspe-
ção e troca de 24 tubos. Os outros sopradores também 
estavam com problemas semelhantes. 

Na região da fornalha a maioria dos vazamentos no 
forno externo ocorria por problema de solda nos tubos 
tangentes, e ainda houve vazamento de smelt no piso 
da fornalha. “Nossos instrumentos também estavam 
descalibrados: o balanço de temperatura estava com 
diferença de 14 graus, e formava-se naquela região des-
balanço de ar. Para solucionar a falha realizamos ajustes 
operacionais em todos os instrumentos”, contou Correa.

O especialista da Fibria também a� rma que, em 
relação ao tubo tangente, ocorreu falha no proces-
so de fabricação durante a montagem da caldeira em 
1998. “Em 2015 trocamos a região de tubo tangente, 
e em 2016 ocorreu o vazamento. Buscando o histó-
rico de vazamentos, tanto em 1998 quanto em 2008, 
identi� cou-se o mesmo problema: a di� culdade de se 
realizar uma avaliação do processo de soldagem. Em 
2016 foi realizada uma inspeção visual nas soldas, o que 
evitou os defeitos”, explicou.

Também foi feita a manutenção dos sopradores e a 
inspeção da lança com relação ao empenamento. No 
scream houve trinca na região � nal da valeta, que foi 
eliminada. A cada parada, um tubo foi retirado para 
análise na região da valeta. “Mudamos nosso plano de 
inspeção na Fibria, dando mais ênfase a falhas na forna-
lha e nos superaquecedores, além de foco maior na re-
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gião do conector e do economizador, para maior segurança 
e para evitar perda de produção”, comentou o consultor da 
Fibria, concluindo sua apresentação.

Outro destaque abordado da Mesa-Redonda sobre Aci-
dentes em Caldeiras foi a campanha de 15 meses nas cal-
deiras de recuperação da Fibria, assunto tratado por Marco 
Aurélio Borges Rodrigues. A campanha envolveu todas as 
unidades da empresa. Apenas a Aracruz ainda não se en-
quadrou. “O fundamental é acompanhar o funcionamento 
das caldeiras, como o tempo e o número de paradas”, expli-
ca Rodrigues. Com base nesse acompanhamento, seguindo 
sempre um padrão de operação, a campanha traçou metas 
para melhorar a e� ciência nos próximos 15 meses.

Rodrigues falou sobre as ações da Aracruz para a próxima 
campanha, como disponibilidade, métodos de operação e 
reduções na queima de licor. Em Três Lagoas e na Veracel, o 
foco volta-se aos sopradores, para aumentar estabilidade da 
caldeira, além de reduções na queima de licor e do cloreto 
abaixo de 3%. Em Jacareí, a meta é recompor o sistema de 
ar, com monitoramento para veri� car se ocorre entupimen-
to na caldeira. O objetivo é reduzir o cloreto para 2,5%. “A 
partir das campanhas que realizamos, concluímos que o de-
sa� o sempre será manter o nível de segurança da operação 
e reduzir o número de lavagens entre as campanhas. Outro 
objetivo é evitar o entupimento”, � nalizou Rodrigues.

Prosseguindo com a mesa-redonda, Murilo Silva e Fernan-
do Palheta, da Eldorado, comentaram sobre suas experiên-
cias em quatro anos de operação da caldeira. Segundo Mu-
rilo, gerente de Recuperação e Utilidades, a primeira parada 
da fábrica, inaugurada em dezembro de 2012, ocorreu em 
outubro de 2013, com duração de 60 horas. Além da inspe-
ção, foram trocadas as bicas. 

“Nos dois primeiros anos, por causa dos problemas de disponi-
bilidade das centrífugas, tivemos de descartar cinzas, aumentan-

do a perda e afetando nossa planta de e� uente. Como o cloreto 
� cou um pouco mais alto, operamos apenas com duas caldeiras 
para estabilizar esse ponto”, conta Silva. O especialista também 
destaca que, em 2014, ocorreram 11 paradas emergenciais, mas 
em 2015 esse número caiu para sete. A partir disso, criou-se um 
grupo de trabalho para aumentar a e� ciência das caldeiras para 
98%, de acordo com o executivo da Eldorado.

O principal evento ocorrido durante os quatro anos de 
operação da Eldorado refere-se à contaminação alcalina na 
água de alimentação da caldeira. O acidente ocorreu devido 
à obstrução da tomada do conduíte vivo, causando indica-
ção falsa da medição, não atuando no desvio de condensa-
ção. “Criamos um plano de ação para mitigar o problema 
em curto prazo, incluindo um botão de validação para forçar 
o operador a ir até a área para constatar a contaminação. 
Também retiramos todas as nuances das válvulas e instala-
mos alarmes visuais na totalidade das telas. Em médio pra-
zo, colocamos um dispersante dentro da caldeira para evitar 
contaminação, principalmente de ferro. ”Até setembro de 
2016, a e� ciência da caldeira da Eldorado operou em 92,9%, 
conforme os dados demonstrados no evento.

Para terminar, Humberto Batista, gerente de Recupera-
ção de Utilidades e Químicos da CMPC, contou um pouco 
sobre o funcionamento operacional dos processos da em-
presa, localizada em Guaíba (RS).  Segundo o engenheiro, 
a caldeira de força é a carvão, porque a fábrica está pró-
xima a 92% das reservas de carvão no Brasil. “Também 
estamos conectados a uma rede de termoelétricas de alta 
tensão que passa na frente da fábrica. Dispensamos nos-
sa maior energia ao tratamento de gás condensado, que 
é muito importante para nós.” A CMPC, de origem chile-
na, tem fábrica em oito países, atendendo a 30 mil clien-
tes. No Brasil, a empresa adota a estratégia logística de 
fornecer para as Américas e a Europa.       n
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Celso Ricardo Correa: “Mudamos nosso plano de inspeção na Fibria, 
dando mais ênfase a falhas na fornalha e nos superaquecedores e 
foco maior na região do conector e do economizador para maior 
segurança e para evitar perda de produção”


