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SESSÃO TÉCNICA  RECUPERAÇÃO E ENERGIA

A Indústria 4.0 já deixou de ser conceito para se tornar 
realidade, e as empresas precisam acompanhar tal trans-
formação. Essa foi a principal mensagem que o keynote Ari 

Medeiros, diretor industrial da Veracel, levou aos congressistas sobre 
demandas futuras e inovações previstas para as caldeiras de recu-
peração XXL, durante o 50.º Congresso Internacional de Celulose e 
Papel da ABTCP. 

As caldeiras de grande porte evoluíram bastante em tecnologia, 
e seu desempenho tem, cada vez mais, papel fundamental para os 
resultados da fábrica, contribuindo de modo crescente para a gera-
ção de energia elétrica dentro da matriz brasileira. “No Japão já se 
trabalha com caldeiras acima de 100 bar e 500ºC há mais de 25 anos. 
No Brasil, a caldeira do Projeto Horizonte 2 já processa 8 mil tss/d. 
Vale destacar também que, atualmente, todas as caldeiras trabalham 
acima de 80% de sólidos para absorver o poder calorífico do licor e 
transformá-lo em energia”, contextualizou Medeiros na Sessão Técni-
ca de Recuperação e Energia, realizada no dia 25 de outubro. 

Com foco nas caldeiras XXL e quatro principais aspectos inter-
ligados (questão energética, campanha, emissões e automação), 
o executivo da Veracel colocou em discussão durante os debates 
não só os avanços nas tecnologias que permitiram tal evolução, 

SESSÃO TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO E ENERGIA 
APRESENTOU A SITUAÇÃO ATUAL E AS ÚLTIMAS 

INOVAÇÕES DAS CALDEIRAS DE GRANDE PORTE
Evento discutiu ainda a importância da segurança para o processo produtivo

mas também a segurança nas caldeiras que trazem maior eficiên-
cia e os aspectos que permitem hoje o maior espaçamento entre 
as paradas de manutenção. 

Em termos de design, o aumento do alto teor de sólidos secos 
(tss) no licor mudou bastante. “Trabalha-se com uma média de 82% 
a 83%. Para se ter uma ideia, no passado, por volta de 1984, esse 
número ficava entre 55% e 65% na evaporação. Outros fatores que 
indicam essa evolução são a elevada eficiência energética, a queima 
de vários tipos de combustíveis, o baixo nível de emissões atmosféri-
cas, o controle do álcali titulado e o grau de redução, os materiais de 
alta resistência e a elevada disponibilidade. O conjunto desses fato-
res forma as caldeiras atuais. Há 30 anos cada um desses elementos 
podia ser considerado um gap, e hoje já é oferecido em um pacote 
completo”, comparou Medeiros.

A relação do vapor de alta pressão com tubos e materiais resisten-
tes ao teor de sólidos trabalhando em alta temperatura (acima de 500 
ºC na saída para o turbogerador), e a troca de calor dos gases é outro 
item importante para garantir a condição energética, a fim de se ter 
mais vapor disponível para geração elétrica, conforme Medeiros. Ele 
citou ainda a queima dos diferentes tipos de combustíveis como mais 
um fator de inovação para as caldeiras. 

Um dos desafios apontados, contudo, refere-se ao aumento do NOx 
nos gases de combustão. “Em comparação com os dados da Veracel 
e os indicadores do Best Available Techniques (BAT) da Europa – que 
indica as melhores tecnologias disponíveis – e apesar de nossa caldei-
ra de recuperação ter tecnologia de 15 anos atrás, sempre estivemos 
abaixo dos valores de referência do BAT. Observamos, porém, que o 
aumento de teor de sólidos resulta na redução das emissões de SO

2/
TRS. “Por esse motivo, o ar terciário e o quaternário também desem-
penham a função de controlar o Nox, ainda não legislado no Brasil, 
mas sim na Europa, sendo um desafio para os gestores a eficiência de 
seu controle nas caldeiras”, indicou. Os vários tipos de analisadores 
também compreendem outro ponto de atenção. “O grau de redução é 
um número importante para avaliar a combustão da caldeira: quanto 
maior, mais sulfato é transformado em sulfeto, possibilitando maior 
recuperação química”, explicou o executivo da Veracel. 

Em resumo, Medeiros disse que todos esses itens vieram para 
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Medeiros: “A qualificação precisa ser uma constante, e o empoderamento ao 
operador é fundamental, pois, se em uma situação de risco, ele não tiver a 
autonomia e a segurança necessárias para uma ação, de nada adianta toda 
a tecnologia, as ferramentas da Indústria 4.0 e o selo de segurança, se isso 
não for repassado na operação”



76 Revista O Papel - novembro/November 2017

SESSÃO TÉCNICA RECUPERAÇÃO E ENERGIA

somar, especialmente quando se trabalha em condição mais drás-
tica para caldeiras, uma vez que os materiais têm de estar dispo-
níveis e aplicáveis por conta dos 15 meses entre paradas, recente-
mente conquistados com a NR-13.

Como oportunidades, o diretor industrial da Veracel comentou a im-
portância da conexão da caldeira com a Indústria 4.0 – computação 
em nuvem, big data, realidade aumentada, manufatura com impressão 
3D. “Isso já é possível. Com certeza, as novas entregas de projetos, se 
não estão vindo, virão incorporadas com esses itens. Não há como man-
ter a caldeira em uma redoma, uma vez que a fábrica inteira vai traba-
lhar dentro desse conceito. É só uma questão de tempo”, enfatizou.

A Veracel tem a Indústria 4.0 já implantada em seus processos de 
gestão. Em conjunto com a Andritz, que tem contrato full service de 
atendimento com a fabricante de celulose, foi possível a gestão efeti-
va dos resultados, agregando valor para a empresa. “Quando nossos 
operadores vão a campo, seus celulares já contêm essas aplicações, 
conectadas e integradas a um computador, com backlog, em que se-
rão transmitidas e interpretadas todas as informações”, completou 
em relação aos equipamentos críticos monitorados.

Painel de Discussão
Cada vez mais com sistemas tão avançados, o operador interage 

sempre menos com o processo, e a falta de autonomia tem sido uma 
preocupação dos gestores. “A qualificação precisa ser uma constante, 
e o empoderamento ao operador é fundamental, pois, se em uma 
situação de risco ele não tiver a autonomia e a segurança necessárias 
para uma ação, de nada adianta toda a tecnologia, as ferramentas da 
Indústria 4.0 e o selo de segurança, entre outros recursos, se isso 
não for repassado na operação”, enfatizou o executivo da Veracel du-
rante o Painel de Discussão realizado na sequência das apresentações 
da Sessão Técnica de Recuperação e Energia.

O posicionamento veio como uma das reflexões colocadas pelos pa-
lestrantes Heverton Fabio de Faria Dias, da Suzano Papel e Celulose, e 
Mauricio Miranda, gerente geral industrial da Fibria em Três Lagoas-MS 
sobre paradas de emergência e tomadas de ação. “Na operação, mini-
mizar as malhas em manual permitirá ao operador maior capacidade 
de gestão. Um sistema bem alinhado precisa rodar em automático, 
mas com proximidade do operador, de modo que ele poderá efetiva-
mente contribuir mais no controle de processo, resultando em bom 
funcionamento nas campanhas da caldeira. A automação contribui e 
reforça o papel do operador, e não o contrário”, pontuou.

Outra preocupação levantada diz respeito à falta de atualização na 
regulação para alguns itens, como a queima de gases não condensáveis, 
gerando dúvidas para o seguro e o resseguro das fábricas e a responsabi-
lidade de órgãos, como o Black Liquor Recovery Boiler Advisory Committe  
(BLRBAC) nesse processo. Felippe Rosa, gerente de Vendas da Valmet, 
diz que vê o comitê acompanhando de forma mais lenta a evolução 
de capacidades das caldeiras de recuperação, pois o BLRBAC não 

tem experiência com equipamentos desse porte. “Penso que é uma 
oportunidade para um dos países com o maior número de caldeiras des-
se tipo sugerir modificações nas regras e aconselhamento baseado na 
experiência de operação de caldeiras deste porte”, disse.

Por sua vez, Marco Antonio de Siqueira França, gerente adjunto do 
Departamento de Engenharia da CBC, diz que a empresa segue as re-
comendações e, quando não existe regulação, faz a consulta pelo canal 
aberto, como no caso da queima de Gases Não Condensáveis Concentra-
dos (GNCC). “Além disso, procuramos orientar o cliente, mas se ele tomar 
uma decisão diferente, fazemos o acompanhamento desse processo.”

O diretor industrial da Veracel defende que a regulação já é feita 
no Brasil pela FM Global. “Eles seguem os preceitos e as garantias 
necessárias. As regras dos órgãos oficiais continuam valendo, mas 
são fortalecidas com as seguradoras. A Veracel, inclusive, tem o selo 
Highly Protect Risk (HPR) para a fábrica e as caldeiras”, destacou. 
Rosa acrescentou que “em alguns projetos, durante a fase de desen-
volvimento, quando o design é apresentado, a fabricante apresenta 
à seguradora, que faz uma lista de comentários para se chegar a um 
acordo em um nível de segurança”.

Ageu Oliveira Silva, da Andritz, rebateu. “Temos de tomar cuidado. 
A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Quando começamos 
a colocar muitos mecanismos de segurança extras no design dessa 
caldeira, podemos minar a parte da continuidade operacional.”

Ao final, Celso Foelkel, presidente do Congresso Internacional de 
Celulose e Papel, que acompanhava a Sessão Técnica, lembrou a to-
dos da Comissão Técnica de Recuperação e Energia da ABTCP que 
fomenta e dá continuidade aos tópicos abordados. Para saber como 
participar, envie um e-mail para comissoestecnicas@abtcp.org.br    n

 
Nota: entre as apresentações técnicas, Dimas Vinicius Araújo falou sobre a for-

mação de verniz em óleo lubrificante de turbogeradores; Oscar Itiro Hassegawa, 

da CBC, abordou um método não destrutivo para medição da camada de óxido 

da superfície interna de tubos de caldeira; e Guilherme Moscato Malavazi trouxe 

a redução de entupimento no sistema de alimentação de biomassa de caldeira 

de força para discussão.

Os desafios em caldeiras de recuperação de grande porte foram destaque na 
Sessão Técnica de Recuperação e Energia


