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RESUMO
Proposta de ações de prevenção de incêndio em transportadores de biomassa
no processo de produção de celulose e papel.
O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar as análises que
foram efetuadas, identificando o ponto do processo fabril mais suscetível a impactar
diretamente a operação do setor papeleiro, demonstrando as possíveis ações de
mitigação que podem ser implantadas para minimizar tais perdas.
O setor papeleiro tem como seu principal diferencial a madeira, sua principal
matéria prima que, por possuir alto poder calorífico, pode entrar em combustão e se
ignizar com muita facilidade, proporcionando elevados riscos na operação das
unidades fabris e também a seus colaboradores. Os processos abordados neste
estudo, tiveram foco na identificação dos seus riscos, embasado em dados
coletados junto a uma das maiores seguradoras mundiais que demonstram a
frequência das ocorrências por eles relatadas e também na experiência vivenciada
pelo autor.
Com o auxílio do método de análise do Queijo Suíço, proposto por James
Reason, serão identificadas as possíveis causas que, quando alinhadas, aumentam
o potencial de riscos que podem levar a ocorrência de um incêndio.
Desta forma, neste trabalho é apresentado o processo produtivo da unidade,
sendo possível identificar que o foco deste trabalho será o transportador fechado de
biomassa, fase do processo identificada como a de maior criticidade, apresentando
elevados índices de ocorrências.
Como medida mitigadora, é apresentada um tipo de proteção ativa para o
controle e combate a incêndios, além das ações implementadas na unidade que
serviram como base deste estudo.
Também é apresentada, na conclusão deste estudo, que as ações
mitigadoras adotadas, resultaram em resultados positivos, mitigando os riscos aqui
identificados.
Importante lembrar que quando se aborda o tema perdas além das perdas de
insumos e instalações, ainda existem as perdas humanas, sendo estas impossíveis
de serem mensuradas, demonstrando assim a importância de se controlar os
eventos de incêndio, fato este que foi alcançado com as medidas implementadas.

Palavras-chave: Análise dos cenários de risco, incêndio no setor papeleiro, ações
de mitigação ativa.

ABSTRACT
Proposed fire prevention actions on transporters biomass in the pulp and
paper production process.
The main objective of this work is to demonstrate the analyses that were
carried out, identifying the point of the manufacturing process most susceptible to
directly impact on the operation of the paper industry, demonstrating the possible
mitigation actions that can be implemented to minimize such losses.
The paper sector has as its main differential wood, its main raw material that,
because it has high calorific value, can go into combustion and ignite very easily,
providing high risks in the operation of the manufacturing units and also to its
employees. The processes addressed in this study focused on identifying their risks,
based on data collected from one of the world's largest insurers that demonstrate the
frequency of occurrences reported by them and also on the experience experienced
by the author.
With the help of the Swiss Cheese analysis method proposed by James
Reason, the possible causes that, when aligned, increase the potential for risks that
can lead to a fire will be identified.
Thus, this work presents the production process of the unit, being possible to
identify that the focus of this work will be the closed biomass transporter, phase of
the process identified as the most critical, presenting high rates of occurrences.
As a mitigating measure, a type of active protection for fire control and fighting
will be presented, in addition to the actions implemented in the unit that served as the
basis of this study.
It is also presented, at the conclusion of this study, that the mitigating actions
adopted resulted in positive results, mitigating the risks identified here.
It is important to remember that when addressing the theme losses beyond the
losses of inputs and facilities, human losses still exist, which are impossible to
measure, thus demonstrating the importance of controlling fire events, thus
demonstrating the importance of controlling fire events, a fact that was achieved with
the implemented measures .

Keywords: Analysis of risk scenarios, fire in the paper sector, active mitigation
actions.
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1 INTRODUÇÃO
O setor papeleiro, com atuação global, vem crescendo com a participação
brasileira no cenário mundial, devido a sua alta eficiência na produção de celulose,
as condições edafoclimáticas favoráveis e ao investimento em pesquisa e
desenvolvimento florestal que vem sendo fomentado. Entretanto esta
competitividade pode não se sustentar devido aos avanços tecnológicos referentes
ao desenvolvimento de bioprodutos capazes de substituir derivados de fontes
fósseis. A indústria papeleira depende diretamente de altos investimentos, tempo de
maturação de sua base florestal e grande extensão de terras para atingir volumes de
produção da ordem de 2 milhões de toneladas de celulose ao ano.
A celulose, hoje já é vista quase como uma commodity, tendo como seus
maiores produtores a Europa, América do Norte e a América do Sul. Seu preço está
diretamente ligado aos custos de produção de madeira e transportes da matéria
prima e produto acabado, que fazem da logística um fator importante nesta
composição.
Moçambique, no sul da África é uma futura aposta para se tornar um polo
produtivo, devido a demanda que deve ocorrer na China e na Índia.
Os pontos fortes da produção brasileira consideram uma base florestal
altamente produtiva, baixa idade das plantas de produção e equipes qualificadas.
Em contrapartida temos a dependência da celulose de fibra curta, advinda do
eucalipto, foco no mercado externo e longas distâncias até o mercado consumidor
composto pela Europa, Ásia e América do Norte.
Para a elaboração deste trabalho foram consultadas informações junto a uma
das maiores seguradoras do setor, a FM Global, além da experiência do autor e
informações do mercado onde recentemente foi lançado um projeto para a execução
de uma nova unidade fabril necessita de um investimento da ordem de R$ 20
bilhões de reais para uma produção estimada de 2,5 MM ton/ano e é composta
pelas seguintes áreas: pátio de madeiras, transportadores, carregadores, mesas de
corte, trituradores de casca, picador, peneiras, mesa alimentadora, descascador e
silos; cozimento e polpação, por meio do digestor; depuração e lavagem: lavadores
por difusão ou lavadores com tambores rotativos; unidade de branqueamento;
recuperação e evaporação: evaporadores de múltiplo efeito, caldeira de
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recuperação, forno de cal, precipitadores eletrostáticos; e máquina de secagem,
composta por mesa plana, prensas, secadora e cortadeira.
O processo de fabricação de celulose e papel é um processo único, e que
envolve
vários riscos conforme foi demonstrado neste trabalho. Por se trabalhar com
materiais altamente inflamáveis e com alto poder de se ignizar, a preocupação com
o controle e combate a incêndios é muito grande.
1.1 Objetivo

O objetivo deste estudo é a identificação, por meio de análise de cenários de
risco, em qual dos estágios do processo de produção de papel se apresenta o
maior risco de incêndio, e propor ações mitigadoras para evitar a ocorrência de
incêndios.

1.2 Premissas

Neste estudo as premissas consideradas se baseiam nas informações
coletadas junto a FM Global, maior seguradora mundial do setor papeleiro. A partir
destas informações, foi possível identificar no processo de fabricação de papel, ao
longo de todo o processo, qual etapa apresenta maior risco de incêndio de modo a
se propor a ação mitigadora adequada envolvendo os vários aspectos de processo e
organização.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O objetivo do referencial teórico é apresentar as informações coletadas e,
com o intuito de contribuir positivamente à cadeia produtiva do setor de celulose e
papel, analisá-las de forma clara e objetiva para se obter condições de mitigar os
riscos do setor papeleiro. Para este trabalho foi utilizado o processo proposto por
James Reason conhecido como Queijo Suiço, além das normas ABNT ISO
31000:2018 (ABNT,2018) e a ABNT ISO 31000:2018 (ABNT,2018), que orientaram a
análise do processo de gestão de riscos e a apresentação dos tópicos deste
trabalho.

2.1 Gestão de Risco

Este estudo teve como base a norma ABNT ISO 31000:2018 (ABNT,2018),
em sua última versão – Gestão de Risco - Diretrizes. Esta norma foi adotada para,
como referência, direcionar a elaboração deste material, proporcionando um produto
final com melhores resultados referentes ao estudo de aplicação.
A norma ABNT ISO 31000:2018 (ABNT,2018), pode e deve ser utilizada por
qualquer empresa do setor público ou privado, associações, grupos ou indivíduos
que desejem avaliar quaisquer tipos de riscos, independente de sua natureza. Seu
objetivo é complementar outras normas que abordam o tema riscos em setores
específicos ou não, mas não as substituindo, servindo também de complemento a
programas de auditoria sendo estas internas ou externas à empresa, conforme
afirma Ferreira (2013). Esta norma propõe que seja efetuada a gestão de riscos
incluindo princípios, estrutura analítica e processos para gerenciar os riscos de
forma eficaz, conforme demonstra a figura 1, a seguir.

15

Figura 1. Relacionamento entre os princípios da gestão de riscos, estrutura e processo

Fonte: ISO 31000 (2018)

Segundo Maciel (2013), ela sugere que sua estrutura e processos
apresentados na figura acima possam avaliar e auxiliar no tratamento dos riscos que
tendem a dificultar os mecanismos utilizados para o combate de suas causas,
reduzindo seus efeitos e permitindo, em alguns casos, até a sua convivência.
São eles:
a) Comunicação e consulta;
b) Estabelecimento do Contexto;
c) Avaliação de riscos;
d) Tratamento dos riscos e
e) Monitoramento e análise crítica.
COMUNICAÇÂO E CONSULTA – Esta etapa deve ocorrer entre as partes
interessadas ao longo de todo o processo de gestão de riscos. Desta forma os
planos de comunicação e consulta devem ser desenvolvidos o mais cedo possível,
abordando as questões como o risco, causas e consequências, e as medidas que
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serão adotadas para seu tratamento. Este processo é importante pois as partes
farão observações a respeito dos riscos sob seu ponto de vista, podendo variar
devido às necessidades, valores, suposições, conceitos e preocupações individuais
de cada parte.
É importante que esta troca de informações seja registrada e considerada no
processo de tomada de decisão. A comunicação e a consulta devem facilitar a troca
de informações, sem expor seus informantes.
ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO – Ao estabelecer o contexto, as partes
articulam seus objetivos, definindo os parâmetros internos e externos e estabelece o
escopo e critérios de risco para o processo, necessitando quando relacionados,
serem bem detalhados.
O contexto externo é o ambiente externo ao qual a organização busca atingir
seus objetivos. Este pode incluir, sem se limitar a ambiente cultural, social, político,
legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo, nacional
ou não, sendo ele local ou regional, fatores–chave, tendências e relações com as
partes interessadas externas e suas percepções e valores.
O contexto interno é o ambiente interno no qual a organização busca atingir
seus objetivos. Este pode incluir sem se limitar a governança, estrutura
organizacional, funções e responsabilidades, políticas, capacidades, sistemas de
informação, cultura da organização entre outros.
AVALIAÇÂO DE RISCOS – Esta etapa auxilia na tomada de decisões
embasadas nos resultados obtidos na análise de riscos, definindo seus tratamentos
e prioridades. A avaliação de riscos é efetuada comparando o nível de risco
encontrado durante o processo e o estabelecido inicialmente. O risco, quando
analisado, pode ser objeto de uma análise mais aprofundada, conforme a
necessidade, levando a decisões de tratar ou não os riscos existentes, sendo esta
uma decisão que é diretamente influenciada pela atitude perante o risco da
organização.
TRATAMENTO DOS RISCOS – É a seleção de uma ou mais opções para
modificar os riscos. Esta etapa envolve um processo cíclico composto pela avaliação
do tratamento de riscos já realizados; decisão, se os níveis de risco residual são
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toleráveis; se não, definir e implementar um novo tratamento e finalmente avaliar a
situação desse tratamento. As opções de tratamento de riscos não são exclusivas ou
adequadas para todas as circunstâncias. As opções podem incluir: a) Evitar o risco
ao se decidir não iniciar ou, descontinuar a atividade que dá origem ao risco; b)
Tomada ou aumento do risco, para tirar proveito de uma oportunidade; c) Remover a
fonte de risco; d) Alterar a probabilidade; e) Alterar as consequências; f)
Compartilhar o risco e g) Retenção do risco embasado por uma decisão consciente.
MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA – O monitoramento e análise crítica
devem ser planejados como parte do processo de gestão de riscos. É importante
que as responsabilidades referentes ao monitoramento e à análise crítica sejam bem
definidas, abrangendo os aspectos do processo da gestão de riscos com a finalidade
de: garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no projeto e durante a sua
operação; Alimentar constantemente o processo com novas informações; Analise
dos eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos aprendendo com eles;
detectar mudanças do contexto e identificar os riscos emergentes.
Para a complementação do referencial teórico deste trabalho também foi
utilizada a ferramenta do Modelo do Queijo Suíço, proposta em 1980 por James
Reason, e que posteriormente foi modificada por Ortiz em 2018 , onde com o auxílio
desta ferramenta, será possível explicar o porquê da ocorrência das falhas,
incidentes, acidentes em sistemas complexos, permitindo a análise, gerenciamento e
prevenção dos riscos que aqui serão abordados, pois o método se baseia na
implantação de mecanismos de defesas, que aqui são representadas pelas fatias do
Queijo.
As defesas funcionam bem, mas sempre podem surgir falhas latentes. Na
representação do Modelo do Queijo Suíço as fatias do Queijo representam os
mecanismos de defesa e os buracos as falhas que podem existir nas defesas.
Porém, de forma diferente do Queijo, esses buracos continuam abrindo e fechando
em diferentes momentos e locais. O alinhamento das falhas nas diferentes fatias de
defesa, pode permitir a ocorrência de um evento (sinistro), conforme ilustrado na
Figura 2.
No processo do Queijo Suiço as defesas (fatias) podem ser divididas em
quatro grupos:
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Defesa 1 - Substituição ou Redução;
Defesa 2 - Controles de engenharia;
Defesa 3 - Medidas administrativas e
Defesa 4 - Medidas de proteção física. Ver Figura 2

O risco se materializa, quando os furos das fatias do Queijo, que se
“movimentam” estiverem alinhados, permitindo que o risco ocorra. Desta forma, as
fatias do Queijo devem ter suas camadas de proteção, permitindo que seus furos
não se alinhem, ou seja, as proteções vão funcionar como sistemas de redundância
na segurança do processo.
Por exemplo: Se o sistema de monitoramento opera por câmeras e o sistema
interno de ramais da unidade opera por Skype, no momento de falta de energia na
unidade será um momento em que as proteções se alinharão, permitindo que a falha
ocorra, desta forma, se neste momento inicia-se um incêndio e o operador do
processo tenta avisar a central de emergência ou a equipe de bombeiros por
telefone, esta ação não trará êxito, pois nem ele nem o operador das câmeras
poderá visualizar o problema. Mas se o problema ocorrer no fornecimento de internet
ao invés do fornecimento de energia, este colaborador que não irá conseguir efetuar
a chamada via computador que aqui é representado por um “buraco no Queijo”, ou
seja, uma proteção falhou, mas o sistema de monitoramento não apresentou falhas
e o operador da central de emergência conseguirá acionar a equipe de bombeiros
pelo sistema de rádio HT que eles fazem uso, desta forma não teremos os buracos
do Queijo se alinhando.

19

Figura 2. Modelo do Queijo Suíço proposto por James Reason.

Substituição/Redução
Medidas administrativas

Controles de Engenharia

INCÊNDIO
Medidas de proteção
física

FONTE: Ortiz (2018)

Após a aplicação do método do Queijo Suíço, foi possível efetuar a
verificação da obtenção de resultados satisfatórios, frente as defesas implementadas
na unidade FSPS. Estes resultados serão apresentados ao longo deste trabalho no
estudo de aplicação.

2.2 Estabelecimento de contexto no setor papeleiro

O estabelecimento do contexto do trabalho é fundamentado na definição da
concepção do método de trabalho e suas etapas, além de estar amparado na
vivência do autor e dados coletados junto a FM GLOBAL, que representam a
frequência das ocorrências no setor de celulose e papel.
Este contexto, visa elucidar os procedimentos operacionais, esclarecendo
suas etapas e riscos inerentes ao longo de toda a cadeia do processo produtivo.
Importante ressaltar que na unidade fabril em estudo, FSPS, já ocorreram
eventos de incêndio. Estes eventos se localizaram em pontos distintos, entre eles é
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possível citar os transportadores de biomassa, a máquina de papel a área de
armazenamento de bobinas e também a área de abastecimento de empilhadeiras.
Estas experiências vivenciadas pelo autor, embasaram a tomada de decisão deste
estudo em específico.

Foto 1. Incêndio em galpão causado por falha no sistema de abastecimento da
empilhadeira

FONTE: Arquivo fotográfico Suzano
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Foto 2. Incêndio em transportador aberto

FONTE: Arquivo pessoal
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3 MATERIAL E MÉTODO

A análise dos riscos consistirá na avaliação das ocorrências, verificando qual
das ocorrências se repetiu com maior frequência, ou seja, qual é o risco que se torna
um evento de sinistro com maior facilidade ou com maior frequência. Também serão
analisadas as perdas ocorridas. Entre elas é possível citar os prejuízos materiais, os
prejuízos de paralisação das unidades e até mesmo a perda de vidas, sendo este
último o mais grave e irreparável.
Com as análises de frequência de ocorrências e valoração do volume de
perdas será possível propor cenários que utilizem proteções passivas e ativas para o
controle e combate aos eventos de incêndio que atualmente respondem por um
elevado volume de perdas.
O método de trabalho consiste na definição do estudo de caso a ser adotado
que aqui receberá o nome de Fábrica do Setor Papeleiro da região Sudeste,
representada pela sigla FSPS, onde esta unidade recebe a matéria prima para a
produção de celulose e papel, e como é de conhecimento esta indústria se situa na
região sudeste do Brasil. Com 66 anos de operação, emprega aproximadamente
2.500 colaboradores e já foi alvo de ocorrências e sinistros de ocorrências de focos
de incêndio em sua história.
O presente trabalho foi dividido em 5 etapas, Figura 3, apresentadas a seguir:

ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS DO TRABALHO: Definição
do tema do trabalho, definição dos objetivos e de suas hipóteses, com a finalidade
de possibilitar a evolução da pesquisa bibliográfica e demais etapas.

ETAPA 2 – ESTUDO DOS ASPECTOS ENVOLVIDOS NA ANÁLISE DOS
CENÁRIOS DE RISCO DE OPERAÇÃO DO SETOR PAPELEIRO: Sendo
analisados o histórico de ocorrências de incêndios no setor papeleiro.
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ETAPA 3- ESTUDO DE CASO: Foram realizadas a substituição e
implantação de novos transportadores de biomassa e suas propostas de mitigação
de risco.

ETAPA 4- PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS:
Nesta etapa foram verificadas as ações implementadas na unidade e seus
resultados.

ETAPA 5- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: A apresentação dos
resultados, sugestões de melhoria contínua no processo e redação final foram
realizadas nesta etapa.

FIGURA 3. Estrutura do Trabalho e suas etapas.

FONTE: Elaborado pelo autor
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3.1 Resultados

Os riscos foram identificados ao longo do processo de toda a cadeia
produtiva, dentro das instalações de uma unidade fabril definida como FSPS
(Fábrica do Setor Papeleiro região Sudeste), desde o recebimento da matéria prima
até o momento em que o produto final será carregado no caminhão, para ser
entregue ao seu comprador. A análise da identificação dos riscos será baseada no
fluxo produtivo apresentado na Figura 7.
Foram analisadas todas as etapas do processo produtivo, apresentando
dados coletados a respeito de ocorrências reais que ocorreram no setor papeleiro,
promovendo desta forma um maior espectro da análise de ocorrências.
Também foram considerados os dados das frequências históricas fornecidas
pela FM Global, como base de dados a fim de avaliar de forma mais ampla o cenário
de ocorrências do setor papeleiro.
A partir das frequências coletadas, experiência vivida e também da última
ocorrência de fogo na unidade em questão, decidiu-se estudar os transportadores de
biomassa, já que esta etapa do processo aparece nos dados fornecidos pela FM
Global com elevada frequência além de também ter sido verificada a ocorrência
deste evento no site.
Inicialmente foi necessário entender o que é, como é formado um transportador,
quais suas funções e a que se destina.
Os transportadores nas unidades fabris do setor papeleiro tem importância
fundamental no processo produtivo, pois são os responsáveis pelo transporte da
matéria prima até o início do processo fabril e também são responsáveis pelo
transporte de matéria prima, para a geração de energia.
Como visto anteriormente, os transportadores levam os cavacos desde a sua
armazenagem, que recebe o nome de pilha de cavacos, até o primeiro equipamento
do processo, que é responsável pelo cozimento da madeira e recebe o nome de
DIGESTOR.
A matéria prima menos nobre, que aqui recebe o nome de BIOMASSA, a qual é
formada por pedaços de casca, nós de madeira e as sobras do que não pode ser
classificado como cavaco, será encaminhada por meio de transportadores até a
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CALDEIRA DE BIOMASSA, a qual será a responsável pela geração de vapor e
energia ao processo fabril.
Desta forma, a análise se dará na fase inicial do processo fabril, onde será
baseado este estudo e suas análises.
O transportador que foi analisado se refere ao transporte de cascas e
biomassa,e
se localiza entre as fases 3 e 4, da figura 4 – Detalhe do transportador a ser
estudado.
Embasado nos dados coletados junto a FM GLOBAL, foi possível identificar que o
transportador fechado, é a etapa do processo com maior frequência das ocorrências
de fogo, desta forma esta etapa do processo foi destacada como o foco de estudo
deste trabalho.
O material que é transportado por este equipamento, se apresenta em dimensões
reduzidas e na maioria dos casos é bem particulado, podendo chegar a se
apresentar em forma de pó e serragem.
Abaixo será apresentado em detalhes, um “zoom” da Figura 7, onde o
transportador está instalado.
FIGURA 4. Detalhe do Transportador a ser estudado

Área de
estudo

FONTE: Apostila do Curso básico de fabricação de celulose e papel – Suzano (2011)

Definido o local de estudo e o tipo de sinistro que é o incêndio, buscou-se
estudar soluções de extinção e mitigação dos riscos para os transportadores
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3.2 Análise de risco

A frequência das ocorrências obtidas pelas informações fornecidas pela FM
Global demonstram que o risco de incêndio é o maior risco enfrentado no setor
papeleiro, gerando perdas de equipamentos e podendo até mesmo paralisar a
produção de uma unidade fabril.
Analisando todos os dados foi definida uma área a qual será objeto do estudo
e análise de proposta de mitigação dos riscos de ocorrência de sinistros, ou seja, a
área a ser estudada será o transportador de biomassa. Esta decisão foi embasada
nas informações coletadas junto a FM Global e as experiências vivenciadas pelo
autor.

3.3 Cenários de risco no setor papeleiro

Em um levantamento da frequência das ocorrências efetuado no banco de dados
de uma das maiores e mais renomadas seguradoras mundiais das indústrias de
celulose e papel, a FM GLOBAL, foram obtidos os dados abaixo que serão
apresentados em forma de tabelas.
Os dados obtidos são resultado de dezesseis anos de gerenciamento de
ocorrências, e foram divididos por setores.
Iniciando com a identificação da frequência de ocorrências, foi efetuado pela FM
GLOBAL um levantamento de dados para o armazenamento de resíduos de papel,
onde foram registrados 94 eventos envolvendo este tema. Analisando os dados
abaixo pode-se notar:
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TABELA 1. Identificação do ambiente predominante da ocorrência de perdas

OCORRÊNCIA

NÚMERO DE

% DA OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

DAS PERDAS

PERDAS EXTERNAS

28

30%

PERDAS INTERNAS

66

70%

TOTAL

94

100%

FONTE: FM GLOBAL , (2014)

As perdas internas, se referem às perdas ocorridas dentro do processo produtivo
da unidade, enquanto que as perdas externas se referem desde que o produto é
considerado como acabado até a entrega a seu cliente, envolvendo armazenamento
interno na unidade ou em um armazém externo, transportes internos e externos a
unidade até o seu descarregamento no destino final.
Desta forma, também é possível verificar que as perdas internas têm maior
frequência que as ocorrências externas nas unidades. Sendo assim, é possível
registrar que os armazenamentos internos das unidades fabris são mais propícios a
incidência de eventos de sinistro respondendo por um total de 70%.
Para o cenário de risco que aborda o setor de processamento de madeiras, a FM
GLOBAL, efetuou o mesmo levantamento da frequência de ocorrências, que são
demonstrados na tabela a seguir. Desta forma é apresentado o seguinte histórico de
ocorrências:
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TABELA 2. Identificação da ocorrência de perdas no processamento de madeiras

Riscos de Engenharia

Quantitativo de Perdas
Número

Percentual

Fogo

725

45,8%

Colapso

57

3,6%

Explosão

89

5,6%

Ventos e granizo

198

12,5%

Inundação

10

0,6%

Tumulto, Comoção civil

25

1,6%

Diversos

74

4,7%

Problemas no sistema de C.A.

154

9,7%

Iluminação

54

3,4%

Impacto

5

0,3%

Veículo

45

2,8%

Assalto roubo

56

3,6%

Transporte

36

2,3%

Elevação

11

0,7%

Outros

44

2,8%

1583

100,0%

Total

FONTE: FM GLOBAL , (2010a)

Na setorização do processamento de madeiras, em poder dos dados de
frequência das ocorrências foi possível identificar os principais fatores que geraram
sinistro por fogo, conforme demonstrado abaixo:
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TABELA 3. Fator principal de ocorrência de sinistro por fogo

Fator principal de ocorrência de
sinistro por fogo

Quantitativo de Perdas
Número

Percentual

Necessidade de C.A.

109

21,0%

Falhas no C.A.

34

6,6%

Limpeza inadequada

57

11,0%

Material combustível da estrutura

6

1,2%

Elementos humanos diversos

67

12,9%

Procedimentos inadequados de

16

3,1%

30

5,8%

do

23

4,4%

de

11

2,1%

Manutenção inadequada

40

7,7%

Proteção

11

2,1%

Outros

115

22,1%

Total de fatores recorrentes

519

100,0%

Dados desconhecidos

206

Total de perdas

725

solda / corte
Manuseio de pó inadequado
Defeitos

elétricos

equipamento
Manuseio

inadequado

combustível
de

segurança

defeituosa

FONTE: FM GLOBAL , (2010a)

Outra área que também foi objeto do estudo e levantamento de dados de
frequência de ocorrências promovido pela FM GLOBAL foi a área das máquinas de
papel, que no fluxograma apresentado na figura N°7, é representado pela etapa de
N° 19, temos:
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TABELA 4. Principais fatores de ocorrência de sinistro nas máquinas de papel

Perigo

Quantitativo de Perdas
Número

Perda Bruta
(US$ MM)

Quebra mecânica

163

204,09

Fogo

87

282,14

Quebra de parte pressurizada

24

118,55

Quebra elétrica

7

8,22

Colapso

4

11,54

Rigging

3

1,26

Explosão

3

10,60

Interrupção do serviço

3

21,00

Fogo (rescaldo)

1

1,93

Sequência de fogo

1

0,46

Impacto mecânico

1

0,69

295

660,48

TOTAL

FONTE: FM GLOBAL , (2021)

Para as máquinas de conversão – Tissue (máquinas que convertem o papel em
papel higiênico), também foram levantadas a frequência das ocorrências que estão
representando os pontos com maior incidência de eventos neste setor.
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TABELA 5. Principais fatores de ocorrência de sinistro nas máquinas Tissue

Perigo

Quantitativo de Perdas
Número

Perda Bruta (US$ MM)

Formação

1

0,26

Pressão

26

14,50

Fogo

17

27,96

Quebra mecânica

23

13,18

Secagem

36

79,76

Quebra mecânica

10

6,51

Quebra de parte pressurizada

11

42,44

Carretel

6

3,05

Sistema de utilidades

1

1,55

Sistema de suporte

4

2,20

TOTAL

74

101,32

FONTE: FM GLOBAL , (2021)

Também foram levantadas as frequências das ocorrências no setor das
máquinas de celulose
TABELA 6. Principais fatores de ocorrência de sinistro nas máquinas de celulose

Perigo

Quantitativo de Perdas
Número

Perda Bruta (US$ MM)

Pressão

3

15,72

Secagem

2

30,56

TOTAL

5

46,28

FONTE: FM GLOBAL , (2021)
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Também foram abordados os transportadores fechados ou como são chamados
Indoor Conveyors, estes refletem uma grande parcela da frequência das ocorrências
registradas até o momento:
TABELA 7. Identificação da frequência os riscos em transportadores fechados

Foco do

RISCO

FREQUENCIA
DA

trabalho

% DO CUSTO
DE

PERDAS

OCORRÊNCIA FINANCEIRAS
FOGO

78%

98,5%

QUEBRA MECÂNICA

10%

0,7%

MISCELANIAS

4%

0,6%

ÁGUA – DANO LÍQUIDO

2%

0,0%

VAZAMENTO NO C.A.

2%

0,0%

ESPLOSÃO

2%

0,2%

FUMAÇA

2%

0,0%

100,0%

100,0%

TOTAL

FONTE: FM GLOBAL , (2020)

Conforme exposto na tabela 7, a ocorrência com maior frequência e também
com o maior número de repetições é o incêndio que ocorreu nos transportadores.
Para os transportadores abertos ou os Outdoors Conveyors, a mesma situação
se repete com o fogo sendo a maior de todas as ocorrências tanto na frequência
quanto nas perdas financeiras, dividindo esta posição com as quebras mecânicas,
conforme a tabela abaixo:
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TABELA 8. Identificação da frequência dos riscos em transportadores abertos

Foco do

RISCO

trabalho

FREQUENCIA

% DO CUSTO

DA

DE PERDAS

OCORRÊNCIA FINANCEIRAS
FOGO

34

27

QUEBRA MECÂNICA

14

27

INUNDAÇÃO

4

26

VENTO E GRANIZO

23

13

COLAPSO ESTRUTURAL

11

4

MISCELANIAS

9

0,8

IMPACTO

2

0,5

RIGGING

2

0,3

100,0%

100,0%

TOTAL

FONTE: FM GLOBAL , (2020)

Desta forma, fica evidente que para os transportadores, tanto abertos como
fechados, o maior e mais perigoso cenário de risco levantado pela frequência de
ocorrências é o risco de incêndio.
Com a apresentação destes dados, foi possível cobrir diversas áreas do
processo de fabricação de celulose e papel, desde o armazenamento de madeiras,
passando pelos transportadores abertos e fechados, às máquinas de celulose, papel
e as máquinas tissue (máquina para converter o papel em papel higiênico) até o seu
armazenamento final.
O levantamento da frequência de sinistros ocorridos no setor papeleiro, levou em
consideração várias unidades ao redor do mundo.
Desta forma, os incêndios nos transportadores fechados equivalem a 78% do
total dos sinistros, representando um montante de 98,5% dos custos referentes às
perdas financeiras geradas pelos sinistros nos transportadores do setor papeleiro.
Ao planilhar os dados coletados, nas três ocorrências mais representativas de
cada setor analisado, é possível notar que duas destas ocorrências se destacam
sobre as demais, pois aparecem em quatro das cinco bases (tabelas) de dados.
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TABELA 9. Ocorrência de riscos com maior representatividade

Etapa do processo/

Processamento

Máquina

Evento

de madeira

de papel

Tissue

Transportadores

Transportadores

fechados

abertos

Fogo

725

87

-

78

34

Ventos e Granizo

198

-

-

-

23

Vazamento de C.A.

114

-

-

-

-

Quebra mecânica

-

163

23

10

14

Quebra

-

24

26

-

-

Secagem

-

-

36

-

-

Miscelâneas

-

-

-

4

-

de

parte

pressurizada

FONTE: Elaborado pelo autor

O levantamento das ocorrências com maior representatividade demonstram que
as quebras mecânicas e as ocorrências de fogo, se sobrepõem frente aos demais
eventos.
Desta forma serão planilhados novamente os dados referentes às perdas
financeiras de cada uma destas ocorrências com maior representatividade:
TABELA 10. Refinamento das perdas financeiras com maior representatividade

Etapa do processo/

Máquina de papel

Tissue

Fogo

282,14 MM

27,96 MM

Quebra mecânica

204,09 MM

13,18 MM

Evento

FONTE: Elaborado pelo autor

Também serão planilhados os dados referentes às frequências com maior
representatividade:
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TABELA 11. Refinamento da frequência com maior representatividade

Etapa do processo/

Processamento

Transportadores

Transportadores

Evento

de madeira

fechados

abertos

Fogo

45,8%

98,5%

27%

Quebra mecânica

0%

0,7%

27%

FONTE: Elaborado pelo autor

Ao analisar os dados coletados nas tabelas 10 e 11, percebe-se que o evento de
fogo, mesmo não sendo uma das três maiores ocorrências nas máquinas Tissue,
também figura em todas as etapas analisadas.
Verificando percentualmente as ocorrências elencadas anteriormente, é possível
perceber que a ocorrência de fogo se sobrepõe a ocorrência de quebras mecânicas.
O mesmo ocorre quando analisamos as perdas financeiras das ocorrências de fogo
sobre as ocorrências de quebra mecânicas.
É possível ainda efetuar mais uma comparação, mesclando as frequências e
seus percentuais.
TABELA 12. Comparativo entre frequência e percentuais com maior frequência

Etapa do processo/

Processamento

Transportadores

Transportadores

Evento

de madeira

fechados

abertos

Fogo

45,8%

98,5%

27%

725

78

34

0%

0,7%

27%

0

10

14

Quebra mecânica

FONTE: Elaborado pelo autor

E também é possível efetuar uma comparação, mesclando as ocorrências e
suas perdas financeiras.
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TABELA 13. Comparativo entre frequências e perdas financeiras com maior frequência

Etapa do processo/

Máquina de papel

Tissue

282,14 MM

27,96 MM

87

17

204,09 MM

13,18 MM

163

23

Evento
Fogo
Quebra mecânica

FONTE: Elaborado pelo autor

Continuando neste raciocínio, ainda foi possível efetuar mais uma análise
referente a frequência X relação de eventos.
TABELA 14. Percentual da frequência X relação de eventos

Tabela/

Processamento

Transportadores

Transportadores

Evento

de madeira

fechados

abertos

Fogo

0,063%

1,65%

0,79%

Quebra mecânica

0,00%

0,07%

1,93%

FONTE: Elaborado pelo autor

Para fechar o raciocínio, ainda foi possível efetuar a última análise referente a
média do valor das perdas financeiras X número de ocorrências.
.
TABELA 15. Perda financeira por evento (média)

Tabela/

Máquina de papel

Tissue

Fogo

3,24 MM

1,65 MM

Quebra mecânica

1,50 MM

0,57 MM

Evento

FONTE: Elaborado pelo autor
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Com esta última análise (valores absolutos) é possível verificar que as quebras
mecânicas só se sobrepõem aos eventos do fogo uma única vez.
Desta forma, foi possível definir que as frequências de ocorrências do evento
“fogo” (incêndio) são mais representativas que as ocorrências das quebras
mecânicas. Sendo assim o foco deste estudo foi definido pela sua maior
representatividade.
Portanto, fica claro que os incêndios são os maiores causadores de perdas no
setor papeleiro. Estes eventos, que podem causar prejuízos tanto no âmbito de
perdas de instalações, máquinas e equipamentos, também podem causar a
paralisação das unidades incorrendo no custo de horas paradas e perda de
produção até podendo gerar a perda de vidas, a qual seus prejuízos são
imensuráveis.
De modo a ser mais objetivo e específico, este estudo irá abordar um dos
cenários de risco mencionado anteriormente, com o intuito de ampliar nosso range
de informações e questionamentos.

3.4 Avaliação de risco

O estudo da análise e avaliação de riscos, também será embasado na norma
ABNT ISO 31010:2012 (ABNT,2012) onde serão embasadas as análises conforme
etapas da figura 7, além de contar com as informações obtidas junto aos
levantamentos históricos da FM Global (2020), onde é possível verificar a frequência
juntamente com o histórico profissional do autor de algumas unidades fabris do setor
papeleiro.
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FIGURA 5. Estrutura de trabalho e suas etapas

Fonte: ISO 31010 (2012)

Este estudo teve como principal objetivo a identificação da frequência da
ocorrência de sinistros que geraram perdas, podendo ser de produção,
equipamentos e até mesmo de vidas.
Além destas informações e com base nos dados coletados na revisão
bibliográfica
foi possível elaborar a figura n° 6, conforme o modelo de Ishikawa

1

, onde foram

relacionados em sua espinha de peixe todas as fases do processo produtivo do
setor papeleiro.

1

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama
Espinha de peixe, é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões de um
problema prioritário, em processos diversos, especialmente na produção industrial. Proposto
pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nos anos seguintes. O
diagrama foi desenvolvido com o objetivo de representar a relação entre um “efeito” e suas
possíveis “causas”. Esta técnica é utilizada para descobrir, organizar e resumir conhecimento de
um grupo a respeito das possíveis causas que contribuem para um determinado efeito.
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FIGURA 6. Gráfico espinha de peixe – Modelo de Ishikawa

FONTE: Elaborado pelo autor

Desta forma, a partir deste momento, o estudo será focado na análise da
frequência das ocorrências de incêndio nos transportadores. Estes que podem ser
abertos ou fechados, também podem receber ou não um sistema de combate ao
fogo, mas sem dúvida é uma parte muito importante de todo o processo e como tal
merece nossa atenção. Mais especificamente serão estudados os transportadores
fechados.
A seguir será apresentado um estudo de aplicação de caso com a utilização de
um sistema de proteção ativa, o qual deverá por sua vez promover o controle e
combate a incêndio nas instalações da unidade.

3.5 Medidas Mitigadoras

O incêndio no transportador ocorreu devido a um superaquecimento do
sistema.
Uma falha fez com que o sistema de abastecimento da esteira ficasse
paralisado. Neste momento ventava bastante na unidade e uma fagulha voou da
caldeira de biomassa atingindo a esteira e dando início ao sinistro.
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Após o ocorrido, foi implantado um sistema de monitoramento térmico na
esteira, além de um sistema de câmeras para monitoramento remoto. Somada a
estas proteções, foram implementadas aletas metálicas que tem a função de reduzir
o vento na boca da caldeira. O transportador de biomassa passou a ser do tipo
fechado e neste equipamento ainda foi instalado o sistema de C.A. Além destas
ações as equipes de brigadistas e bombeiros foram reforçadas, recebendo
treinamentos e reciclagem com menor intervalo de tempo.
Também foram ampliados o sistema de botoeiras e o sistema de hidrantes.
Desta maneira é possível ter algumas proteções que apesar de redundantes,
garantem que o sistema de proteção seja eficaz. Se a esteira parar, existe o
monitoramento remoto. Se isto falhar, ainda existe o monitoramento térmico. Para o
caso de dias com ventos intensos foi implantado o sistema de corta vento e o
transportador foi coberto. Dentro da cobertura existe um sistema de C.A. com
acionamento automático. Ainda é possível contar com mais pessoas treinadas e
melhores condições de combate das chamas.
Desta forma é possível afirmar que as proteções das fatias do Queijo Suíço,
não estarão alinhadas, pois existem redundâncias no sistema de proteção ao fogo.

3.6 Resultados de aplicação
O processo produtivo do papel se inicia quando as toras passam pelo lavador de
toras, tendo como objetivo principal a remoção de areias e resíduos que possam
estar impregnados nas peças. Após as toras serem lavadas, estas são
encaminhadas para o picador, que irá picar as toras em pequenos pedaços que
recebem o nome de cavacos. Os cavacos que apresentam forma de cunha e medem
aproximadamente 4 a 5cm são direcionados por transportadores de esteira até a
pilha de cavacos, onde este será armazenado até o momento de seu transporte para
o digestor. De volta ao picador de toras, conforme este vai picando as toras, existe
um resíduo que sobra desse processo. Este resíduo composto de serragem e
pequenos pedaços que não se classificam ao passar pela peneira como cavacos, os
restos de madeira e os nós, são chamados de biomassa. A biomassa também é
armazenada e direcionada por meio de transportadores de esteira para a caldeira de
biomassa.
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Quando a biomassa entra na caldeira, ela é queimada, e a sua queima gera
vapor e energia, que serão utilizados no processo produtivo.
De volta aos cavacos, quando estes são direcionados para o digestor, eles são
cozidos em conjunto com o Licor Branco. Este produto é originado na caustificação e
auxilia no “cozimento” da madeira que ocorre no interior do digestor. Quando este
processo de cozimento está concluído, é obtida a massa celulósica e o resíduo do
processo que recebe o nome de Licor Negro. O Licor Negro é direcionado para a
evaporação, onde o teor de água será reduzido, deixando o produto mais denso e
concentrado. Nesta etapa são adicionados produtos químicos para auxiliar no
processo. Quando o processo está concluído, a matéria resultante é direcionada a
caldeira de recuperação, onde o principal objetivo do processo é a recuperação dos
produtos químicos que foram empregados no processo até o momento. O produto
final é direcionado a caustificação e deste processo resultam dois produtos. O Licor
Branco, que como já foi citado é direcionado ao digestor e a Lama de cal que será
direcionada ao forno de cal e após a sua queima é obtida a cal e esta é direcionada
a caustificação fechando esta etapa do processo.
De volta ao digestor, este libera a massa celulósica que será direcionada ao
processo de lavagem e depuração, sendo que a água da lavagem e depuração é
redirecionada ao digestor e a massa celulósica será direcionada ao branqueamento.
A etapa de branqueamento, como o próprio nome diz, tem como objetivo
principal branquear a massa celulósica, já que sua tonalidade original é de tom
escuro, tendendo ao marrom. Após a adição de químicos e alguns processos de
branqueamento esta massa celulósica, agora já mais clara, passa novamente por
um novo processo de lavagem, onde os químicos e impurezas são removidos.
A água utilizada neste processo é encaminhada a ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto- etapa 8 do fluxograma), onde será tratada podendo ser reutilizada ou
devolvida ao rio. Importante lembrar que quando a água é direcionada novamente
ao rio onde foi coletada, os índices de DBO e DQO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio - índices de oxigênio da água) são
sempre melhores de que quando houve a retirada desta água do rio.
A massa celulósica, após este último processo de lavagem é finalmente
direcionada para a preparação da pasta que finalmente dará origem ao papel.
Esta pasta receberá diversos aditivos químicos e também receberá o amido que
auxilia no grau de alvura do papel, obtendo-se tons brancos e uniformes da pasta.
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Esta massa, então é lançada sobre as telas e mesas formadoras da folha de papel,
onde receberá um processo de prensagem até atingir a espessura desejada,
concluindo o processo de formação da folha. A água que foi expulsa do processo
será direcionada a filtros que irão separar as fibras e estas serão redirecionadas ao
processo, bem como a água será direcionada a ETE (etapa 8 do fluxograma). Após
a formação da folha, esta será transportada por diversos cilindros secadores, que
com o auxílio do vapor, aumentam a temperatura, secando a folha. Ao final desta
etapa a folha passa pela calandra que a deixa lisa e dará o acabamento ao papel
que será disponibilizado para o mercado.
Após esta etapa, o papel é enrolado em bobinas de grandes dimensões onde
será direcionado a finalidade de uso a qual se destina, podendo ser enviado aos
grandes consumidores que utilizam as bobinas para fazer embalagens, cadernos,
papel higiênico, entre outras tantas finalidades de uso, ou pode ser direcionada as
máquinas de papel CUT SIZE que irão beneficiar este material, efetuando os cortes
que são classificados como A3, A4 entre outros tamanhos que estão disponíveis no
mercado.
De forma resumida, este é o processo produtivo do papel.
Neste processo, existem inúmeras interfaces que ocorrem a cada instante no
ciclo produtivo do papel. É possível citar a inserção de produtos químicos no
processo, o transporte de matéria prima e biomassa por esteiras transportadoras, o
processo de secagem que retira água do circuito e até mesmo o transporte do
produto acabado para a área de armazenamento e expedição.
Em cada uma destas etapas existem outras interferências externas ao processo
de fabricação, que podem aumentar ou não o risco da ocorrência de um sinistro.
Por exemplo, se o foco for a análise de uma empilhadeira efetuando o transporte
do produto acabado não é possível perceber o risco de incêndio, pois o processo de
transporte determina um risco muito reduzido da empilhadeira pegar fogo enquanto
efetua o transporte do produto acabado, mas, ao ser analisada todas as etapas da
empilhadeira, percebe-se que esta é uma tarefa relevante que já causou prejuízos
de grandes proporções à indústria papeleira. Quando do abastecimento deste
equipamento com GNV, a válvula de controle do abastecimento apresentou uma
falha, originando um vazamento de gás. A válvula de segurança do abastecimento
estava distante do ponto onde este equipamento (empilhadeira) estava sendo
abastecido e desta forma levou algum tempo até o operador chegar nesta válvula,
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mas quando ele chegou nesta válvula já era tarde, pois o sinistro já havia se
iniciado, e a perda ocasionada foi de grandes dimensões, deixando que as chamas
consumissem um galpão de mais de 15.000 metros quadrados. Felizmente foram
somente perdas materiais, mas este evento, como tantos outros que podem ocorrer
e poderiam ter deixado perdas irreparáveis.
Por outro lado, existem momentos em que a matéria prima é armazenada em
temperatura ambiente como é o caso das pilhas de cavaco, armazenagem de toras
ou até mesmo a pilha de biomassa, ou quando nos transportadores estas matérias
primas ao serem transportadas recebem a incidência direta do sol. Desta forma, fora
de seus abrigos, acabam tendo sua temperatura elevada pois em contato direto com
esteiras, transportadas de forma mais distribuída e espalhada, podem ser ignizadas
até mesmo pela luz do sol, que, por auxílio de um pedaço de vidro ou metal
funcionará como uma “lente de aumento” podendo ignizar a matéria prima. Ainda
nos transportadores de esteira, por estarem diretamente em contato com o material
particulado, estes sofrem grande risco de que o pó, proveniente da biomassa, entre
em contato com seus rolamentos e desta forma poderá ocasionar até mesmo o
travamento de seus roletes. Este travamento, irá gerar atrito entre o rolete e a
esteira, aumentando consideravelmente a temperatura no local e desta forma
poderá dar início a um novo foco de incêndio. Além dos eventos comentados acima,
também existem situações onde as temperaturas no processo produtivo acaba
permanecendo muito elevada, ou ainda, é possível citar os processos químicos pelo
qual a atmosfera de gases torna o ambiente agressivo podendo ocasionar a
corrosão de alguns equipamentos e criando situações de risco como por exemplo
com os cabos de energia que alimentam os equipamentos. Desta forma, fica claro
que o processo produtivo do papel, que será apresentado, é um processo que
contempla vários riscos em suas etapas produtivas e desta forma, devem ser
abordados com muita atenção e cuidado.
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4 ESTUDO DE APLICAÇÃO – FSPS

No estudo de aplicação selecionou-se uma fabricado setor papeleiro da
região sudeste - FSPS, a qual tem as seguintes característica:


Área construída 145.000 m²



Volume de produção 900.000 TSC



Tempo em operação 66 anos



Número aproximado de colaboradores é de 2.500 funcionários



Período de trabalho: Ininterrupto - 3 turnos – 24 horas x 7 dias



Produtos produzidos: Papel de imprimir e escrever, papel cartão,
celulose rauma, celulose de mercado e celulose flash para exportação.

4.1 Processo produtivo

O processo produtivo do setor papeleiro se inicia no campo com a plantação
de eucalipto, como demonstrado anteriormente. No Brasil, leva-se em média sete
anos, até que a floresta esteja pronta para se tornar finalmente a matéria prima do
processo produtivo.
O principal risco do setor papeleiro está diretamente ligado à matéria prima de
origem (madeira), que proporciona todo o seu processo produtivo, ou seja, o
processamento de madeira possibilita alto risco de incêndios.
Como já citado, a matéria prima base de sua produção é a madeira, que
quando plantada nos campos, tem um período aproximado de sete anos até que
seja possível efetuar sua colheita. Ao longo de todo este período, existe uma grande
preocupação na proteção das florestas de eucalipto contra as queimadas que
ocorrem nos meses mais secos do ano e representam elevado risco de incêndio.
Como citado, a base da produção está diretamente ligada a utilização da
madeira, onde os eucaliptos que são plantados, devem ser cortados e enviados até
a indústria de papel, onde todo o processo ocorre.
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Para serem enviadas à indústria, as árvores que são cortadas passam por
alguns processos de beneficiamento de suas toras. O primeiro deles é o
desgalhamento, onde são removidos todos os galhos dos troncos de eucalipto,
seguidos do processo de picagem, onde os troncos são picados em pedaços com
comprimentos adequados para serem transportados até a indústria, e armazenados
em pilhas no campo para posterior transporte.

FOTO 3. Processo de corte de eucaliptos com desgalhamento e remoção de casca.

FONTE: Arquivo fotográfico Suzano

O processo também pode contar com uma etapa que é o descascamento,
que consiste na remoção da casca do eucalipto.
A casca, quando removida no campo, pode ser utilizada no processo de
recuperação e correção do solo, onde vira base para adubo, ou ainda, pode ser
enviada à unidade para ser consumida na caldeira de biomassa, como fonte de
energia. Quando o eucalipto é transportado com casca, o descascamento ocorre na
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unidade e as cascas são utilizadas na caldeira de biomassa como fonte natural para
a geração de energia.
Quando a matéria prima chega ao seu destino final, ou seja, a fábrica do setor
papeleiro, o processo fabril toma forma e pode ser representado conforme o
fluxograma apresentado a seguir, onde este demonstra de forma simplificada todas
as etapas de produção da celulose e do papel, até o momento em que o produto
acabado se encontra pronto para ser embalado e encaminhado a seu destino final.

Figura 7. Fluxograma do processo produtivo da celulose e papel.

FONTE: Apostila do Curso básico de fabricação de celulose e papel – Suzano(2011)

A seguir, na tabela abaixo, são apresentadas as etapas do processo de
fabricação da celulose e papel e suas respectivas numerações, representadas nas
áreas correspondentes do fluxograma apresentado, Figura 7, em uma indústria de
Celulose e Papel.
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TABELA 16. Etapas do processo de fabricação de celulose e papel do setor
papeleiro

Etapa Nome

Observação

Descrição

Início

Recebimento de

Recebe as toras das

Arvores viram toras e são

madeira

fazendas

transportadas até a unidade fabril

Pátio de

Armazenagem de toras

Madeira chega a unidade e é

1

madeiras
2

3

4

Pilha de cavacos

Biomassa

Caldeira de

depositada
Armazenagem de

Madeira processada vira cavaco

cavacos

e é empilhado

Armazenagem de

Restos de madeira e cascas são

biomassa

separadas

Queima da biomassa

Biomassa é direcionada a

biomassa

caldeira para a queima

5

Digestor

Cozimento

Efetua o cozimento da madeira

6

DD Whash

Lavagem e depuração

Efetua a lavagem e depuração da
madeira cozida

7

Branqueamento

Alvura da massa

Deixa a massa celulósica mais
branca

8

Lavagem

Remoção de impurezas

Processo retira impurezas do
processo por meio da lavagem

9

Evaporação

Evaporação de água

Processo retira a água da pasta

10

Preparação de

Preparo da pasta

Pasta passa pela sua preparação

massa
11

Lavagem

para virar folha de papel
Remoção de impurezas

Processo retira impurezas do
processo por meio da lavagem

12

Flotação

Separação de resíduos

Resíduos são separados por
processo químico
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13

Desagregador

Desagregação da polpa

Desagrega e separa a polpa de
celulose

14

Reciclagem

Reaproveitamento de

Reaproveita o material que não

matéria prima

passou pelo controle de
qualidade

15

Forno de cal

Secagem da lama

Por meio de queimadores seca a
lama de cal

16

Caustificação

Preparo da cal

Prepara a cal para seu
reaproveitamento no processo
químico

17

Caldeira de

Recuperação dos

Recupera os produtos químicos

recuperação

químicos

adicionados no processo.
Processo fechado (sem perdas)

18

Aditivos químicos

Processos produtivos

Produtos químicos são
adicionados para obter os
resultados necessários ao
processo de fabricação

19

20

Máquina de papel Prensagem, formação e

Calandra

Prensa a massa e formando a

secagem da folha

folha que será seca

Espessura do papel

Adequa a espessura final da
folha de papel

Fim

Armazenamento

Processo logístico

e distribuição

Armazenagem e transporte no
produto acabado

FONTE: Apostila do Curso básico de fabricação de celulose e papel – Suzano(2011),
modificado pelo autor

Com o auxílio da relação das etapas do processo, será possível definir em
quais áreas os riscos do setor papeleiro são mais ou menos presentes.
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O início do processo se dá quando a madeira chega na unidade (1) e é
depositada no pátio de madeiras. Ela vai para o picador onde é picada e é
depositada na pilha de cavacos (2). O refugo do picador, (entre eles estão as
cascas) (3) é direcionado para a caldeira de biomassa (4) onde será queimada e
transformada em energia para o processo.
A pilha de cavacos (2) é direcionada por meio de transportadores ao digestor
(5), onde é efetuado o cozimento dos cavacos.
A massa resultante do cozimento do digestor (5) é direcionada ao processo
de depuração e lavagem (6). A água da depuração e lavagem é direcionada
novamente ao digestor (5) e o produto da depuração é direcionado ao
branqueamento, que é responsável pela alvura da massa de papel. Ainda no
digestor existe a liberação do licor negro que são os resíduos do processo que são
encaminhados para a evaporação (9). A evaporação encaminha seus produtos,
agora com menor índice de umidade para a caldeira de recuperação (17), onde este
material será recuperado e encaminhado para a caustificação (16). A lama de cal
que é liberada deste processo é encaminhada para o forno de cal (15) onde esta
lama se transforma em matéria prima, e o cal retorna ao processo na caustificação
(16) gerando o Licor branco que é direcionado ao digestor (5).
De volta a etapa do branqueamento (7), este material é encaminhado para a
lavagem (8), onde são removidas suas impurezas e a água deste tratamento é
encaminhada para o sistema de tratamento de efluentes. A massa resultante da
lavagem (8) é encaminhada à etapa de preparação de massa(10), que por sua vez
recebe a adição de aditivos químicos e avança para o processo de fabricação de
papel (19), onde é efetuada a prensagem, formação de folha, secagem e finalmente
passando pela calandra (20) onde é obtido o produto acabado que seguirá para os
estoques e distribuição.
Quando as perdas ocorrem, é efetuada a reciclagem destes materiais (14),
promovendo a sua desagregação (13), flotação (12) e finalmente sua lavagem (11)
para que assim esta matéria prima possa retornar ao processo como polpa
destintada (sem resíduos de tinta) para recebimento dos aditivos químicos (18),
fechando o processo de fabricação do papel.
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4.2 Resultados da aplicação das medidas de defesa pelo Queijo Suiço
Nas tabelas a seguir, serão demonstradas as defesas aplicadas ao longo dos
anos no sistema de transportadores de biomassa na FSPS e seus impactos ao longo
dos anos. Estas ações demonstram que, como ações mitigadoras, representaram
uma evolução no controle e combate aos eventos ocorridos na unidade em questão.
Tabela 17. Defesas aplicadas no tempo.

DEFESAS
APLICADAS

2016

2017

2018

2019

2020

Manutenção

Melhoria no

Substituição de

preventiva

processo

equipamento

Substituição

Proposta de

dos

controle a

extintores

Incêndios

Inauguração

Aumento de

do Centro de

número de

Treinamento

brigadistas

Reposicionamento
DEFESA 1
SUBSTITUIÇÃO
OU REDUÇÃO

Nova Bomba
Jockey

do ponto de
abastecimento
Equipamento mais
seguro

DEFESA 2
CONTROLES
DE
ENGENHARIA

Equipamento
com maior
autonomia

Investimento em
tecnologia2

DEFESA 3

Treinamentos e

MEDIDAS

Adoção de

Reforço dos

ADMINISTRA

novos

treinamentos

TIVAS

procedimentos

DEFESA 4

Isolamento de

MEDIDAS DE

Nova linha de

área de

PROTEÇÃO

hidrantes

abastecimento

FÍSICA

(boca da caldeira)

Equipamento
com sistema de
monitora mento
on line

Reforço dos
treinamentos

Substituição
dos

Implementação

Implementação

extintores

de câmeras

de C.A. na linha

pelo tipo

termográficas

do transportador

ABC

FONTE: Desenvolvido pelo autor.
2

As novas tecnologias implementadas na unidade englobam desde hidrantes com melhor posicionamento e bicos
mais eficientes, até a implementação de sistema de câmeras termográficas.
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Tabela 18. Eventos ocorridos ao longo do tempo.

SINISTRO

2016

2017

2018

2019

2020

EVENTO
Sem
ocorrências

MEDIDA MITIGADORA
GERADA

Positivo
Sem ocorrências
Redução de risco

Incêndio

Implementação de

Ponto de

procedimentos e

abastecimento

mudança de local

Sem
ocorrências

IMPACTO NA FSPS

Negativo.
Aumento de risco
Positivo

Sem ocorrências
Redução de risco

Sem

Implementação de C.A.

Positivo

ocorrências

nos armazéns

Redução de risco

Incêndio

Instalação de novo

Negativo.

transportador

transportador com C.A.

Aumento de risco

FONTE: Desenvolvido pelo autor.

Pode-se observar que quando da ocorrência do sinistro no transportador,
haviam diversos pontos a serem melhorados, mas após todas as ações de melhoria
que foram implantadas tanto em equipamentos, treinamentos, reciclagem e mão de
obra, os riscos diminuíram.

4.3 Tratamento dos riscos

Nesta etapa foram realizadas as seguintes atividades: (i) Substituição /
Redução, (ii) controles de engenharia, (iii) medidas administrativas, (iv) medidas de
proteção física e controle, (v) e (vi) dos equipamentos. medidas operacionais
instalação de sistema de chuveiros automáticos C.A.
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Para as medidas adotadas pode-se citar a implementação do sistema de C.A.
(decisão adotada com a ciência de que este equipamento tenha apresentado até 7%
de falhas em seu funcionamento, com base nos dados coletados junto a FM
GLOBAL), execução de um transportador fechado, implementação de sistema de
monitoramento a distância e implantação de câmeras térmicas, aumento de
treinamentos e procedimentos administrativos de controle como por exemplo
inspeções realizadas com maior frequência e com equipes multidisciplinares,
implementação de novos equipamentos para o combate a incêndios como novos
hidrantes e novas botoeiras de alarme de incêndio, entre outras ações que foram
efetuadas e tiveram um resultado positivo no controle a estes eventos.

4.3.1. Substituição / Redução

No quesito Substituição / Redução, os trabalhos focaram na substituição de
alguns equipamentos que estavam obsoletos ou estavam tecnicamente defasados.
Inicialmente foi substituído o transportador aberto de biomassa por um novo
sistema de transportador fechado.
Também foram instalados novos pontos de alarme de incêndio, revisado o
sistema da central de alarme de incêndio e foram implantados novos pontos de
hidrante com canhões para longo alcance.
Na questão de equipamentos, foram adquiridos novos equipamentos para o
controle e combate a incêndio como uniformes que permitem uma maior
proximidade da equipe ao combate do fogo.
Com a implementação destas medidas de controle, o objetivo desejado é que
os eventos sejam reduzidos a zero, obtendo assim, a sua total condição de controle.
4.3.2. Controles de Engenharia
Os controles de engenharia, adotados e implantados no novo sistema de
transportadores contemplou a adoção de um sistema de câmeras térmicas que
acompanham as alterações de temperatura nas esteiras do transportador, efetuando
o monitoramento de variação de temperatura em tempo integral da biomassa, que é
transportada nestes equipamentos.
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Somada a esta ação, também foi implementado o sistema de monitoramento
remoto. Este monitoramento remoto é efetuado por uma central 24 horas que
monitora todas as atividades da unidade por meio de câmeras alocadas em pontos
estratégicos.

4.3.3. Medidas Administrativas
As medidas administrativas no âmbito operacional adotadas na FSPS foram a
adoção de novos procedimentos operacionais como o reforço da equipe da brigada
com treinamentos periódicos e a reciclagem com menor intervalo de tempo,
buscando criar uma escala de brigadistas que sempre estará disponível na área em
questão.
O número de bombeiros da unidade também foi reforçado, mas à medida que
mais causou impacto foi a criação de um centro de treinamento na unidade, onde os
colaboradores e brigadistas podem efetuar sua reciclagem, com situações reais de
enfrentamento e combate ao fogo, passando por três obstáculos de combate às
chamas além da casa de fumaça e outras atividades e treinamentos pertinentes ao
tema como trabalho em altura e resgate em ambiente confinado.
Com estas medidas, a qualidade do treinamento dos profissionais alocados
na unidade com relação ao controle e combate às chamas garante que a equipe
estará preparada para as intercorrências que possam vir a surgir.
O treinamento da brigada e profissionais ligados ao controle e combate a
incêndio vem sendo aprimorado com frequência e vem atingindo números cada vez
maiores de brigadistas com a expectativa de receber orientações e obter
conhecimentos importantes para o dia a dia em uma unidade fabril.
Nestes treinamentos são abordados temas como a NR33 e a NR35, direção
defensiva, risco de acidentes em casa, e um curso prático de primeiros socorros,
além dos cursos ministrados no novo centro de treinamento dos bombeiros da
FSPS.
Todos estes treinamentos são avaliados, e as provas aplicadas garantem o
aprendizado da equipe, que ainda passa por treinos em altura, rapel, utilização de
cinto de segurança, e simulações de como manter a calma e o foco em momentos
adversos.
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Toda esta grade de atividades tem validade de um ano e devem ser
renovados a cada período. Como as atividades de treinamento e reciclagem são em
número elevado, a proposta é que no máximo a cada dois meses as equipes
recebam uma nova atualização de todo o aprendizado.
Por exemplo, existem equipes que treinam em Janeiro no Centro de
Treinamento, em Março efetuam a NR33, Maio reciclam a NR 35, Julho efetuam os
treinamentos de primeiros socorros e assim sucessivamente, existindo um rodízio
constante das equipes sendo treinadas e recicladas, pois o calendário base utiliza a
data de admissão do colaborador para a atualização da agenda.
Com estas ações, foi possível obter uma equipe melhor preparada - com
maior comprometimento e dedicação, visto que a consciência das atividades da
equipe vem sendo reforçada constantemente de forma positiva, agregando valor aos
colaboradores e também a seus familiares, pois a informação sempre é transmitida
adiante.
4.3.4. Medidas de Proteção Física

Como medidas de proteção física podemos citar as medidas adotadas como
novos sistemas de hidrantes e até mesmo a aplicação de um sistema de Chuveiros
Automáticos.
Este sistema de C.A., que foi implantado no transportador fechado utilizou
chuveiros de ampola tipo termossensível, com temperatura de acionamento / disparo
do

sistema de 141°C. Esta decisão foi tomada devido ao fato do ambiente de

aplicação ser fechado e estar exposto ao sol, a fim de se evitar disparos
desnecessários do sistema.
4.3.5. Monitoramento do transportador

O monitoramento de uma rede de chuveiros automáticos pode ocorrer em
diversos níveis de exigência e até mesmo de diversas maneiras. O nível de
exigência mais simples que é possível ter, é o monitoramento local efetuado pelo
responsável da área quando em visita ao ambiente que se encontra protegido. Este
funcionário irá efetuar uma inspeção visual de forma semanal, quinzenal, mensal ou
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da forma que for determinada pela empresa a qual ele representa. Avançando para
os níveis superiores de monitoramento e controle este pode ser feito diariamente, ou
até mesmo várias vezes ao longo do período de trabalho pela equipe de combate e
controle de incêndios responsável pelo local, efetuando testes periódicos nos
equipamentos e instalações existentes, incluindo as bombas e fontes alternativas de
energia (exemplo geradores), somado ao monitoramento remoto por uma central de
vigilância instalada em um ponto distinto do local de aplicação da rede em questão,
a qual tem atuação 24 horas por dia.
Este monitoramento pode ser feito por equipe própria ou terceirizada, no
próprio local ou remotamente, sendo que seu registro e controle é efetuado pela
emissão de relatórios e informes.
Como exemplo de um monitoramento de extrema importância, que necessita
ser efetuado ao longo de todo o período de sua operação, é possível analisar o
transportador de biomassa em uma unidade industrial de fabricação de celulose e
papel.
Os transportadores são compostos por uma estrutura metálica, esteira de
lona, roletes, capota de proteção, motores, guarda corpos, passadiços, telas de
proteção entre outras partes que integram o equipamento.
Abaixo será abordado um transportador, para que na sequência seja possível
entender quais são os fatores de risco deste equipamento.
As estruturas de um transportador são executadas em módulos com
comprimento de seis metros cada peça. Essas são estruturas treliçadas de perfis de
cantoneiras ou de vigas “U”, com travessas superiores e inferiores fixadas por meio
de parafusos.
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Foto 4. Estrutura metálica de um transportador.

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

A cobertura também é metálica com chapas de aço galvanizado de 0,8mm de
espessura conforme solicitação da NR-12.
Foto 5. Cobertura metálica de um transportador.

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Passadiços em ambos os lados do transportador, com piso em grade metálica
eletro soldada e galvanizada a fogo, com 750 mm de largura útil conta com corrimão
e guarda corpo.
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Foto 6. Passadiço, guarda corpo e corrimão de um transportador.

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

A esteira transportadora roda sobre suporte de roletes que são espaçados a
cada 1,50 metros para garantir um transporte contínuo
Foto 7. Roletes que recebem a esteira transportadora.

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Estes roletes são montados em mancais e estes acabam representando
grande risco a operação, pois o acúmulo de poeira fina gerada pela biomassa pode
gerar um princípio de incêndio.
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Foto 8. Detalhe dos mancais.

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

O transportador de biomassa efetua o transporte da biomassa desde a pilha
de biomassa até a caldeira de biomassa, onde este insumo é queimado e o produto
de sua queima é a energia que será utilizada no processo produtivo da indústria.
Foto 9. Transportador de biomassa.

FONTE: Potencial Floresta – Site Potencial floresta.
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Como este produto é composto por pequenos pedaços de madeira e pó ele
acaba apresentando elevada capacidade de entrar em combustão, podendo ser
ocasionada desde um aumento da temperatura ambiente, atrito entre a biomassa,
gases de decomposição, atrito excessivo entre roletes e esteira, onde podem estar
com seus rolamentos travados devido ao excesso de pó, sol que em contato com um
pedaço de vidro ou metal pode elevar a temperatura, ou até mesmo por uma parada
no abastecimento da caldeira.
Este abastecimento é iniciado pela rosca transportadora (rosca sem fim) que
fica na base da pilha de biomassa, que a transporta para a esteira que tem como
destino final a caldeira de biomassa.
Foto 10. Rosca transportadora para biomassa.

FONTE: Galeria – Site Lippel.com.

Quando a biomassa cai sobre a esteira, ela a conduz até a entrada da
caldeira de biomassa, onde a mesma é queimada e gera energia.

60

Foto 11. Caldeira de biomassa.

FONTE: Galeria CBC – Site Cbcsa.com.

Mas quando este abastecimento tem de ser interrompido, a biomassa que
está próxima a boca da caldeira fica suscetível a receber fagulhas advindas da
caldeira pela força do vento ou até mesmo por um problema de “refluxo” do
equipamento.
Neste momento, pode se iniciar a queima da biomassa na esteira
transportadora. E é nesta hora, em que o monitoramento a distância se faz tão
necessário, pois com o auxílio de câmeras termográficas e o monitoramento via
câmeras de alta resolução, pode-se perceber o aumento da temperatura no local.
Quando este aumento de temperatura é constatado, o sistema que efetua o
primeiro combate às chamas é o sistema de chuveiros automáticos.
Este sistema é de extrema importância, pois por meio dele é possível
controlar incêndios e mitigar até mesmo acidentes de grandes proporções.
Na foto a seguir pode-se notar que as condições de acesso ao transportador
no momento do incêndio são extremamente complicadas, desta forma a eficiência
de um sistema de monitoramento de riscos é tão importante.
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Foto 12. Incêndio em esteira transportadora de biomassa.

FONTE: Galeria fotos – Site blog Acoplast brasil
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5 CONCLUSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

Com o apoio da FM GLOBAL, foi possível analisar os cenários em cada etapa do
processo produtivo do setor papeleiro.
Analisando ainda as informações coletadas junto a unidade (FSPS), a qual já
sofreu sinistros, e somado ao processo de análise de risco, foi possível identificar o
incêndio como a maior causa de perdas e paralisações no setor.
Desta forma, levando-se em conta os sinistros já ocorridos, e efetuando uma
análise novamente na figura 4, selecionou-se os transportadores de biomassa, etapa
N° 3/4, como a base da análise do estudo. Optou-se por estudar os transportadores
como foco principal deste material, visto que sua paralisação causa impactos diretos
no processo produtivo.
Neste caso, o foco do estudo é o transportador de biomassa, onde ocorre o
transporte de material de base florestal com dimensões reduzidas para ser
queimado na Caldeira de Biomassa. Este material, muitas vezes obtido de indústrias
moveleiras, advindo também do processo de remoção das cascas das árvores, ou
ainda dos refugos do processo de picagem das madeiras que dão origem aos
cavacos, podem vir carregados de impurezas, entre elas é possível citar a presença
de areia, terra, restos de materiais metálicos como grampos e pregos provenientes
do processo moveleiro.
Esta Biomassa é armazenada em pilhas e como ilustrado na foto número 8,
segue por uma rosca até os transportadores. Este material quando depositado nas
pilhas pode entrar em decomposição gerando gases e até mesmo outros resíduos
que podem vir a ocasionar possíveis focos de ignição autônoma. Mas ainda existe a
possibilidade destes materiais em exposição direta ao sol, devido a suas dimensões
reduzidas se tornarem pequenos focos de incêndio.
Embasado em todas as condições expostas até o momento, decidiu-se por
estudar o combate às chamas no transportador de biomassa.
Quando um sinistro ocorre nos transportadores de biomassa, a unidade deve
paralisar a caldeira de biomassa pelo simples fato de não ser possível efetuar o seu
abastecimento. Quando este fato ocorre, temos impacto direto na produção de
energia. Sendo assim, o processo acaba sendo substituído pela queima de óleo, o
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que gera um impacto financeiro de cerca de R$ 200.000,00/dia (US$ 36.630/dia
Câmbio R$ 5,46/ US$1,00), gerando prejuízos diários à cadeia produtiva (consumo
aproximado de 1.875 litros de diesel por hora).
Somado ao prejuízo citado anteriormente, é possível registrar o
comprometimento de todo o sistema do transportador, pois o mesmo deverá ser
substituído em partes, ou de forma global, havendo também a necessidade de
substituição dos seus alimentadores elétricos. Como estas estruturas são metálicas,
as mesmas devem ser produzidas conforme a demanda e necessidade de reparos,
gerando um elevado período de paralisação do sistema. Ainda será necessária a
limpeza da área e a remoção de todos os resíduos.
Posto isto, e analisando os dados apresentados, é possível determinar que a
causa “FOGO” é a principal causa de geração de prejuízos em larga escala para o
processo produtivo, além de figurar como sendo uma das causas mais importantes
de paralisações de toda a cadeia produtiva em qualquer uma das etapas analisadas
do processo de produção aqui abordado.
A adoção de um sistema de Chuveiros automáticos nos transportadores de
biomassa, podem reduzir as perdas materiais de equipamentos, auxiliando no tempo
de redução das paralisações de produção.
Somada a adoção do sistema de CA, foi efetuado um trabalho de treinamento
e conscientização das equipes no controle e combate a incêndios investindo
diretamente no treinamento do colaborador, abastecendo esta equipe com
equipamentos mais modernos e treinamentos mais eficazes. Também ocorreram
trabalhos no sentido de se efetuar vistorias regulares nos sistemas de transporte,
executando manutenções preventivas e corretivas mais eficientes.
Vale lembrar que as ações foram abrangentes atuando em esferas distintas
como treinamentos, manutenções, equipamentos e monitoramento, sendo que com
o conjunto de ações implantadas, somado ao fato de uma gestão consciente,
acabou por entregar os resultados esperados, ou seja, o controle de perdas.
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6 CONCLUSÃO

Conforme já exposto, este estudo teve como base referências bibliográficas,
como as estatísticas fornecidas pela FM GLOBAL e experiências vividas pelo autor
na operação, com a ocorrência de sinistros e implantação de medidas mitigadoras
no setor papeleiro. Sendo assim, foi possível selecionar os cenários de risco por
meio das ocorrências que geraram impacto no dia-a-dia e propor e implantar
medidas de mitigação e posteriormente verificar a sua efetividade após a
implantação. As informações foram organizadas de modo a atender as premissas da
norma ABNT ISO 31000:2018 (ABNT,2018) e além desta apoiamos nossas
pesquisas na norma ABNT ISO 310100:2012 (ABNT,2012), utilizamos também o
método do Queijo Suiço e também de Ishikawa.
A partir de todas estas ferramentas e com o auxílio dos dados obtidos junto a
FM Global e a experiência vivida pelo autor, foi possível mapear as ocorrências com
maior frequência e desta forma identificar no processo produtivo qual é a etapa que
apresenta maior grau de risco do evento do sinistro ocorrer.
No processo produtivo, foi possível perceber o grau de importância que a
matéria prima utilizada no processo tem de se ignizar, e desta forma foi verificada
que a fusão dos transportadores juntamente com a biomassa é a etapa mais crítica
de todo o processo, pois responde por um elevado percentual de ocorrências nas
unidades do setor papeleiro, tendo o autor passado por um destes eventos em sua
vivência no setor.
A aplicação dos métodos de trabalho, deram condições de esclarecer quais
as etapas são mais críticas, possibilitando assim adotar as melhores medidas
mitigadoras para o processo em estudo. Pelo Queijo Suíço, propomos que fossem
adotadas redundâncias no sistema de segurança que tem se mostrado eficientes,
somado a outras ações mitigadoras como treinamentos e fornecimento de
equipamentos e sistemas de monitoramento que fizeram com que este evento não
voltasse a se repetir até o momento.
Após todos os fatos apresentados e tendo conhecimento das estatísticas que
relatam as ocorrências de incêndio, foi possível identificar que o controle e combate
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a incêndios em transportadores é um assunto relevante para o setor papeleiro, pois
gera danos às etapas do processo e perdas financeiras importantes.
Também ficou clara a necessidade de reavaliar os conceitos adotados até o
momento, pois com a implantação de novas tecnologias foi possível mitigar os riscos
e reduzir as perdas ocorridas no setor.
Desta forma, fica evidente que buscou-se minimizar o risco de incêndio por
meio da implantação das medidas mitigadoras que foram estudadas e implantadas
nas quatro etapas de defesa indicadas no método do Queijo Suíço. São elas:
Substituição ou redução; Controles de Engenharia; Medidas Administrativas e
finalmente as Medidas de Proteção Física. Todas estas quatro etapas foram
analisadas e tiveram processos implementados em cada uma delas, demonstrando
de forma clara que a análise do problema pelo método do Queijo Suíço tem se
mostrado eficaz até o momento, pois, com a implementação de medidas de controle
além das medidas de redundância implantadas, foi possível evitar o alinhamento das
falhas de forma que estas mitigam a possibilidade de ocorrência de sinistros.
Posto isto, foi possível verificar que as medidas implementadas, como forma
de melhoria, devem ser contínuas, pois as falhas nas defesas do queijo suíço se
movimentam e podem gerar novos cenários de risco.
Todas as ações descritas anteriormente reduziram os eventos de perdas e
paralisações a zero (até o momento), desta forma, é possível afirmar que ações
abrangentes, como as efetuadas neste caso, foram eficientes entregando os
resultados esperados.
Vale ressaltar também a importância de se adotar um programa de melhoria
contínua, visando eliminar as falhas antes que elas se estabeleçam no processo.
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