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REUNIÃO DO CONSELHO 
EXECUTIVO DA ABTCP

No dia 18 de agosto último, o Conselho Executivo da ABTCP se reuniu 
na unidade da International Paper, em Luís Antônio-SP, conforme agen-
da para apresentação dos resultados mais recentes da associação e as 
próximas ações. Da esquerda para a direita, na foto, estavam presentes 
os executivos Cesar Mendes (Ecolab/Nalco), Darcio Berni (ABTCP), Ale-
xandre Fróes (NSK), Ronaldo Ribeiro (Cenibra), Flávio Silva (Voith), Júlio 
Costa (Minerals), Elidio Frias, Lucinei Damálio, Luciano Donato (Albany), 
Dorival Almeida (IP – Luís Antônio), Paulo Galatti (Andritz), Francisco 
Bosco (ABTCP), Jonathas Costa (Contech), Eduardo Fracasso (Xerium) e 
Thiago Bernabe (IP –Luís Antônio).

REATIVAÇÃO DA COMISSÃO 
TÉCNICA DE CELULOSE NA ABTCP

No último dia 14 de agosto foi realizada a segunda reunião do novo 
grupo da Comissão Técnica (CT) de Celulose da ABTCP com o objetivo 
de recolocar a CT “na ativa”. Buscando um grupo mais coeso, mas, ao 
mesmo tempo, que tenha conhecimentos abrangentes e complementa-
res sobre o assunto, a primeira reunião � cou concentrada nos aspectos 
organizacionais e temas que os integrantes pretendem trabalhar para 
levar novos conhecimentos ao setor. Entre os assuntos propostos está a 
criação de um benchmark sobre a variação da composição da madeira 
usada pelo setor ao longo dos anos e novas tecnologias para branque-
amento de celulose. Os integrantes da CT de Celulose também falaram 
sobre a atual qualidade da madeira, impactos sobre a e� ciência no pro-
cesso de polpa de celulose e recuperação.

MESA-REDONDA SOBRE CORRO-
SÃO POR CLORETO DE POTÁSSIO 
EM CALDEIRAS DE FORÇA

No dia 5 de setembro último, a ABTCP organizou em sua sede uma 
mesa-redonda com o intuito de aprofundar os conhecimentos técnicos 
sobre corrosão em caldeiras de força por cloreto de potássio. O en-
contro foi capitaneado por Vinicius Meleti, engenheiro de Produto da 
Valmet, e Alexandre Oliveira, gerente de Produto da Andritz.

Oliveira começou explicando os fundamentos teóricos da formação 
da madeira e, consequentemente, da biomassa, o principal combustível 
das caldeiras de força, e sua composição química, que será fator impor-
tante em todo o processo de corrosão.

Oliveira também explicou os fundamentos teóricos e os principais me-
canismos por trás da corrosão por derretimento do sal nas caldeiras e por 
concentração de cloro a alta temperatura. “O elemento cloro é o fator 
chave, sendo o catalisador em ambos os mecanismos de corrosão”, disse 
o especialista, esclarecendo que, apesar dos processos químicos diferentes 
em cada situação, os resultados são muito semelhantes. 

O especialista da Andritz acrescentou que a taxa de corrosão das par-
tes metálicas da caldeira em relação ao cloro depende de três fatores: 
concentração de cloro presente no depósito sobre a superfície metálica; 
temperaturas dos gases e partes metálicas; e – não menos importante 
–composição química do metal aplicado. “Mesmo os materiais conside-
rados resistentes à corrosão falham quando expostos a uma combinação 
de alto teor de cloro e altas temperaturas.” Além disso, ele apresentou 
e discutiu com os presentes o diagrama de Pourbaix simpli� cado para o 
elemento ferro, que “indica a oxidação do ferro em relação ao pH, de-
terminando as regiões de imunidade, corrosão e passividade em vez das 
espécies estáveis, fornecendo, assim, um guia para a estabilidade do metal 
em ambiente especí� co”. 

Segundo Oliveira, a imunidade traçada no diagrama mostra que o metal 
não é atacado, enquanto na corrosão ocorre o contrário, e a passividade 
signi� ca que o metal forma um revestimento estável de óxido ou outro sal 
em sua superfície. “O melhor exemplo é a estabilidade relativa do alumínio 
devido à camada de alumina formada na superfície quando exposta ao 
oxigênio presente no ar”. Oliveira acrescentou ainda que o enxofre tam-
bém participa na corrosão de superaquecedores em caldeiras de força com 
queima de biomassa, dependendo dos mesmos fatores de concentração, 
temperatura e composição metálica.

Oliveira também apresentou e discutiu o diagrama de Flingern, que indica 
a corrosão do elemento ferro em relação às temperaturas da parede do tubo 
e dos gases de combustão, determinando as regiões “corrosão”, “possível 
corrosão” e “livre de corrosão”, de modo a fornecer um guia para a aplica-
ção do par de temperatura.

Depois, ele enumerou alguns dos desa� os no funcionamento da caldeira 
em relação ao processo de corrosão do metal. Os gases de combustão contêm 
espécies de cloro gasoso que, quando resfriado, satura o gás de combustão, 
iniciando a corrosão precoce em armadilhas de resfriamento. A caldeira, pro-
jetada com o objetivo de recuperar calor, sempre oferece uma superfície fria 
para gases de combustão quentes, tornando-se ela própria uma armadilha fria 
inerente ao processo de corrosão. Oliveira apontou ainda os caminhos mais 
viáveis em busca de algumas soluções para minimizar o processo de corrosão 
em caldeiras de força, como limitar a concentração do cloro no combustível 
e também as temperaturas, bem como a seleção rigorosa de materiais que 
podem ajudar a evitar a corrosão.  



72

COLUNA ABTCP EM FOCO

Revista O Papel - setembro/September 2017

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
/A

BT
CP

Meleti, então, tratou de alguns outros aspectos do processo. Por 
exemplo, explicou como a temperatura � nal do vapor e, portanto, a 
e� ciência do ciclo térmico são eventualmente limitadas pela corrosão 
– que também in� uencia no dimensionamento e na localização dos 
superaquecedores. “A escolha dos materiais tem um grande impacto no 
preço dos superaquecedores e também em sua vida útil, e, consequen-
temente, na disponibilidade da caldeira”, a� rmou.

“A abordagem da Valmet é de que um entendimento detalhado dos 
fenômenos físico-químicos envolvidos no processo de corrosão permite 
soluções inteligentes e controle otimizado da corrosão”, acrescentou 
Meleti. Ele reforçou o ponto explicado por Oliveira, de que a taxa de 
corrosão sofre in� uência dos tipos de materiais envolvidos, temperatu-
ra de metal (portanto, de vapor) e corrosividade do ambiente – deter-
minada pela temperatura dos gases e composição dos gases e também 
dos depósitos (a variar de acordo com o tipo de combustível queimado).

Ele explicou que “a taxa de corrosão pode ser diminuída pela alte-
ração de um ou mais desses itens” e depois passou a tratar de estra-
tégias para o controle de corrosão, como o design e o uso correto de 
componentes como os tube shields, o revestimento de tubos de paredes 
e superaquecedores e a posição desses últimos, citando como exemplo 
o fato de que o posicionamento do superaquecedor em região menos 
corrosiva permite a operação com temperaturas de vapor mais eleva-
das, aumentando, assim, a e� ciência energética da planta. 

Outro exemplo seria a alteração da composição � nal do combus-
tível, misturado com outros combustíveis menos desa� adores ou 
mesmo com aditivos que diminuam a corrosividade dos compostos 
gerados na combustão.

WEBINAR ABTCP: SEGURANÇA EM 
CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO

Ministrado por Afonso Pereira, gerente técnico de Segurança do Traba-
lho, a apresentação teve como foco a segurança nas caldeiras de recupe-
ração, uma das principais e mais caras peças de qualquer fábrica do setor 
– “um equipamento muito sensível quanto ao risco”, resumiu Pereira.

Fazendo uma radiogra� a das caldeiras no setor, o especialista trouxe 
os dados sobre existentes no Brasil e no mundo, apontando que temos 
as maiores e mais novas em comparação a outros países, devido às 
recentes inaugurações de projetos de fábricas, como Projeto Horizon-
te 2, da Fibria, em Três Lagoas-MS. Mesmo assim, tratando-se de um 
equipamento com ciclo de vida médio de 30 anos e no qual “qualquer 
explosão pode ter consequências catastró� cas”, como pontuou Pereira, 
a segurança é algo primordial.

Segundo ele, a alternativa ideal e mais econômica consiste na resolução 
da maioria dos problemas ainda na etapa de projeto. Ocorre, no entanto, 
que por vezes as equipes de operação e manutenção não são convidadas 
a participar da elaboração do projeto, pois “apontam certas situações que 
podem acarretar (custos) adicionais ou atraso no projeto da obra”. Pereira 
destacou que “o projeto precisa ter a visão de quem opera e de quem 
mantém. Não vale a pena deixar esse pessoal longe da parte do projeto”.

A razão é tanto a busca da melhoria contínua no projeto e equipa-
mento quanto dos “15 meses” (intervalo entre as paradas). O setor no 
geral mira a parada total da caldeira e, por consequência, da fábrica 
para manutenção apenas uma vez a cada 15 meses. 

“Não podemos pensar em momento algum na perda de produção 
de um ou dois dias quando se trata de uma escolha que irá melhorar 
a segurança ou a manutenção”, a� rmou, continuando a explicar que a 
busca por custo mínimo e produtividade máxima podem ter consequ-
ências contraproducentes. 

Pereira salientou que, quanto mais se demora a fazer manutenção, 
mais oneroso será o reparo necessário – e, em caso de acidente, em vez 
de se perder um ou dois dias, pode-se perder muito mais tempo, a de-
pender da gravidade do evento. “Quanto menor for o book (coisas a fa-
zer) da parada anual, mais barata e menos improdutiva será”, pontuou, 
para defender paradas pontuais intermediárias no período de 15 meses.

CURSO GESTÃO PARA 
RESULTADOS NA ABTCP 

Em 15 e 16 de agosto passado, a ABTCP realizou o curso Gestão para 
Resultados em sua sede com parceria da Falconi Consultores. O evento, 
com 15 participantes, foi ministrado por Rodrigo Conhalato, que já ha-
via apresentado o treinamento na ABTCP em uma versão condensada 
do curso em palestra (Leia nas páginas 74-76 da edição de agos-
to da O Papel). A gestão tem sido um tema muito trabalhado pela AB-
TCP com seus associados e parceiros no último mês, dados os grandes 
desa� os da área com as transformações cada vez mais aceleradas do 
trabalho, do per� l dos colaboradores e da expectativa das empresas em 
termos de resultados e iniciativas dos pro� ssionais. 

WEBINAR ABTCP: ROTAS PARA 
OBTENÇÃO DE CNC E CNF

No dia 15 de agosto passado, a ABTCP transmitiu, por meio de sua 
plataforma on-line, a apresentação do Prof. Dr. Valdeir Arantes, do Labo-
ratório de Biocatálise e Bioprodutos do Departamento de Biotecnologia 
da USP, sobre os métodos para a obtenção de Cristais de Nanocelulose 
(CNC) e Nano� bras de Celulose (CNF).

As rotas ainda estão no estágio inicial, mas já têm demonstrado resulta-
dos interessantes. “A tecnologia está avançando muito rapidamente”, a� r-
mou o professor, explicando que existem basicamente três estratégias: uma 
fonte de carboidrato é fornecida a uma bactéria especí� ca, que a transfor-
ma em celulose bacteriana, enquanto que nos outros casos a polpa rica em 
celulose é submetida a um processo de hidrólise para o isolamento de CNC 
ou tratamento mecânico para des� brilação de celulose em CNF.

As características da celulose produzida por bactérias é que chamam 

Participantes do curso de gestão realizado na sede da ABTCP com a FALCONI Consultores
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a atenção, devido à maior cristalinidade, pureza e biocompatibilidade, o 
que a torna especialmente atrativa para uso em produtos cosméticos, 
farmacêuticos ou de saúde. A produção da celulose é associada ao cres-
cimento da bactéria, segundo o professor, que ainda frisou: “Você precisa 
ter um controle muito bom sobre qual bactéria irá usar e as condições 
necessárias para fazê-la ‘crescer’ e funcionar, a � m de gerar a melhor 
produção, tanto em qualidade quanto em volume”. 

Devido, porém, à produção comercial de polpa celulósica, as rotas de 
produção de nanoceluloses a partir de polpa de celulose já começam a 
ser escalonadas em alguns países. Arantes ressaltou que, nesses proces-
sos, as propriedades � nais de CNC e CNF dependem tanto das caracterís-
ticas da polpa quanto do tipo e da severidade do processo empregado no 
isolamento das nanopartículas de celulose.

O pesquisador trouxe também projeções de mercado para os nanopro-
dutos, mostrando que atingiram US$ 55 milhões em 2015 e possibilidade 
de chegar a um total de US$ 700 milhões até 2023.

WEBINAR ABTCP: OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE TORRES DE RES-
FRIAMENTO DE ÁGUA E REPOTEN-
CIALIZAÇÃO DE PRECIPITADORES 
ELETROSTÁTICOS

Em 29 de agosto, Eny Casseta e Ivan Jankov, dois especialistas da 
Hamon, ajudaram os participantes do evento a distância a entenderem 
melhor a operação e a manutenção de torres de resfriamento de água e 
repotencialização de precipitadores eletrostáticos.

Casseta começou explicando o processo da troca térmica nas torres de 
resfriamento e depois passou à análise da estrutura de uma torre, que pode 
ser de madeira, concreto ou � bra de vidro. Essa última, de acordo com o 
especialista, é a mais recomendada, por ser de baixa manutenção e menor 
custo, além da maior facilidade de montagem e também por bloquear me-
nos o ar. “A e� ciência operacional, portanto, é melhor”. 

Quanto aos tipos de enchimento para águas tratadas e não tratadas, 
os sistemas de distribuição de água e outras partes de uma torre de res-
friamento – como ventilador, eliminador de gotas, motor, eixo de trans-
missão etc. –, Casseta discorreu sobre os materiais e as características de 
cada peça para garantir a melhor operação e manutenção.

Jankov, então, deu início à exposição sobre como funcionam precipita-
dores eletrostáticos, presentes nas fábricas para o tratamento de gases 
tóxicos: geram um campo eletromagnético para carregar as partículas 
suspensas no ar, enquanto um eletrodo faz a coleta. “O maior problema, 
então, está na resistividade das partículas (alta resistividade torna mais 
demorado o carregamento das partículas, enquanto resistividade demais 
causa retorno das partículas para o � uxo de ar).” 

Para o especialista no tema apresentado, não há muito o que fazer 
sobre repotencialização no processo, pois não depende do precipitador. 
“O que é possível são purgas na caldeira de recuperação e aumento da 
e� ciência (magnética) do material particulado”, explicou. Há, também, o 
melhor controle da repotencialização do transformador-reti� cador, que 
gera o campo magnético para a captura das partículas através de um 
controlador melhor, por exemplo.

Depois, Jankov falou dos sistemas de limpeza de precipitadores, que po-
dem ser de martelos rotativos – mais comuns na Europa e no Japão – ou ele-

tromagnéticos (MIGI, sigla em inglês para Magnetic Impulse-Gravity Impact), 
mais comum nos Estados Unidos. A diferença, segundo o especialista, reside 
no fato de que o sistema MIGI usa o batimento na parte de cima, enquanto o 
de martelos pode ter tanto em cima quanto nas partes baixas e laterais. 

“Ambos os sistemas funcionam. A vantagem do MIGI seria a possibili-
dade de fazer a manutenção do sistema de batimento sem abrir o equipa-
mento, enquanto a do sistema de martelos seria que, por conseguir bater 
em mais lugares, considera-se que limpa com mais ‘força’”, disse Jankov. 
Ele ainda explicou que a escolha entre um dos dois sistemas deve ser feita 
em função do modo como se opera a caldeira e do tipo de madeira usado, 
“pois o material articulado que sai quando se usa pinho ou eucalipto é um 
pouco diferente”.

WEBINAR ABTCP: PROCESSO DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 
FÍSICO-QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

No dia 5 de setembro passado, Luciano Rios Fonseca, representante 
técnico-comercial do Grupo Research e mestre em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal de Engenharia de Itajubá (Unifei), ministrou 
webinar sobre tratamento de e� uentes com foco no processo de 
tratamento físico-químicos e biológicos. 

Separando variáveis de controle entre indiretos (como vazão de reagen-
tes, nutrientes e saturação do lodo) e diretos (como vazão, temperatura e 
pH) para o tratamento, Fonseca passou a analisar detalhadamente os ins-
trumentos de medição de pH e os parâmetros de qualidade de e� uentes. 

Nos processos, a demanda química de oxigênio (DQO) “avalia indire-
tamente a quantidade de oxigênio que poderia ser retirada do corpo re-
ceptor por meio de reação com solução química”, enquanto a demanda 
biológica ou bioquímica de oxigênio faz a mesma avaliação, mas por meio 
de matéria orgânica decomposta de forma aeróbica por via biológica. Fon-
seca explicou como a análise da demanda biológica de oxigênio (DBO) é 
feita através da medição da concentração de oxigênio dissolvido na amos-
tra, que é selada em frasco âmbar e mantida, durante cinco dias, em uma 
estufa a 20ºC e depois novamente analisada.

“DBO ou DQO menor que 0,2 signi� ca um e� uente de difícil tratamento, 
enquanto 0,5 signi� ca e� uente de fácil tratamento biológico”, pontuou Fon-
seca, acrescentando que valores típicos da relação DBO/DQO de um e� uente 
doméstico é situado entre 0,4 e 0,6. Na sequência, explicou o conceito de 
coloides e o potencial zeta em sistemas coloidais, normalmente utilizados 
em estudos de estabilidade coloidal. O potencial zeta indica a carga elétrica 
nas partículas, das camadas em contato com o meio e da natureza e compo-
sição do ambiente em que estão as partículas, indicador que pode ser usado 
para prever e controlar estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais1. 

Fonseca apontou que o tratamento físico-químico consiste em promo-
ver a redução do potencial zeta e separar a molécula de água dos contami-
nantes através de reações químicas. Segundo ele, algumas etapas podem 
ser desenvolvidas ou não, dependendo do caso, como oxidação através de 
cloro ou peróxidos, neutralização do potencial zeta com cal e soda, bem 
como sedimentação ou � otação. Na sequência, ele discorreu sobre o trata-
mento biológico e o lodo ativado e seus parâmetros de controle, além dos 
elementos que compõem o método de avaliação biológica.     n

1. Se quiser saber mais sobre potencial zeta, acesse 
http://www.instrutecnica.com/represen/bic/teoriazeta.html


