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RESUMO
Os fornos de cal (óxido de cálcio) em uma fábrica de celulose requerem
energia através da queima de combustíveis para converter o carbonato de cálcio em
óxido de cálcio, através de tratamento térmico denominado de calcinação. Sua
participação viabiliza de forma econômica e ambiental a extração da polpa de celulose
da madeira devido ao reprocessamento contínuo da cal utilizada para caustificar o
licor branco utilizado no cozimento da madeira. O presente trabalho estuda e avalia
um forno de cal do tipo LMD (Lime Mud Dryer) visando reduzir o consumo de gás
natural sem alterações na qualidade requerida da cal gerada no processo. O trabalho
também estuda e avalia as principais variáveis operacionais e de controle do sistema
de caustificação, permitindo desenvolver ações para a redução do consumo de gás
natural e estabelecer uma melhor faixa de controle operacional. O estudo de caso
mostrou que uma corrente de baixa qualidade da lama de cal (carbonato de cálcio)
por contaminação de dregs (carga morta, impurezas) impactou diretamente na
estabilidade operacional da planta, reduziu consideravelmente os sólidos secos da
lama e ocasionou distúrbios internos no forno de cal, tais como colagem e pedras,
resultando em paradas emergências e no aumento do consumo gás natural no
queimador. No entanto, a ação de aumentar o combustível auxiliar (metanol) no
queimador possibilitou uma redução expressiva no fluxo de gás natural gerando
economia e um consumo de energia mais baixo para o sistema. A avaliação destas
variáveis operacionais do forno de cal e ações para a redução do consumo de gás
natural referem-se a uma planta industrial específica, mas as conclusões podem ser
utilizadas em outras fábricas que contenham fornos do mesmo segmento industrial.
Palavras-chave: Forno de cal; redução; gás natural; lama de cal; controle
operacional; variáveis operacionais.

ABSTRACT
Evaluation of the operational and control conditions of the causticizing unit
and the lime kiln in a pulp mill in order to reduce the consumption of natural
gas
Lime (calcium oxide) kilns in a pulp mill require energy through burning fuels to
convert calcium carbonate into calcium oxide, through a heat treatment called
calcination. Their participation makes the extraction of cellulose pulp from wood
economically and environmentally viable due to the continuous reprocessing of the
lime used to caustify the white liquor used in the cooking of the wood. The present
work studies and evaluates a lime kiln of the LMD type (Lime Mud Dryer) in order to
reduce the consumption of natural gas without changing the required quality of the lime
generated in the process. The work also studies and evaluates the main operational
and control variables of the causticizing system, allowing the development of actions
to reduce natural gas consumption and establish a better operational control range.
The case study showed that a low-quality stream of lime mud (calcium carbonate) due
to dreg contamination (dead load, impurities) directly impacted the operational stability
of the plant, considerably reduced the dry solids of the mud and caused internal
disturbances in the lime kiln, such as gluing and stones, resulting in emergency
shutdowns and increased consumption of natural gas in the burner. However,
increasing the auxiliary fuel (methanol) in the burner made it possible to significantly
reduce the flow of natural gas, generating savings and lower energy consumption for
the system. The evaluation of these operational variables of the lime kiln and actions
to reduce the consumption of natural gas refers to a specific industrial plant, but the
conclusions can be used in other plants that contain kilns in the same industrial
segment.
Keywords: Lime kiln; reduction; natural gas; lime mud; operational control; operational
variables.
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1 INTRODUÇÃO
O mercado de celulose e papel tem se tornado cada vez mais promissor
e sempre em grande ascensão mesmo com os efeitos da pandemia. O setor
impactou positivamente no mercado de tissue por conta do aumento da procura
por produtos de higiene e aqueceu o mercado de embalagens devido a demanda
de produtos classificados como essenciais, comida, remédios entre outros
(REVISTA O PAPEL, 2020).
A Figura 1 apresenta dados relatados pelo Instituto Brasileiro de Árvores
(IBÁ) (2020), apontando o Brasil como o segundo maior produtor e maior
exportador de celulose do mundo, enviando 70% de toda produção ao mercado
chinês, europeu e estadunidense. Em 2020 foram produzidas cerca de 21
bilhões de toneladas de celulose, um valor histórico que gerou uma receita de
US$ 6 bilhões em exportações. Com relação a produção de papel o Brasil ocupa
a na oitava posição no ranking dos maiores exportadores do mundo, sendo que
80% da produção é destinada ao mercado interno.

Figura 1 - Principais Produtores Mundiais de Celulose em 2019

Fonte: IBÁ, 2020.
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Uma fábrica de Celulose e papel é composta de vários setores de
produção e cada setor é responsável em desempenhar um papel importante no
processo, desde a retirada da lignina da madeira até o branqueamento e a
secagem da polpa para ser convertida em celulose ou papel. O ciclo de
recuperação química é constituído pelas plantas de evaporação, caldeira de
recuperação, caustificação e calcinação.
Integrante na planta de calcinação, o forno de cal reduz os custos de
produtos químicos através da conversão da lama de cal (composta
principalmente por carbonato de cálcio) para cal (óxido de cálcio), para ser
reutilizado em reatores contínuos e caustificar o licor verde (composto
principalmente de carbonato de sódio) em licor branco (composto principalmente
de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio). Os fornos de cal geralmente utilizam
energia proveniente da queima de combustíveis fósseis como o óleo ou gás
natural para gerar calor e calcinar o produto em seu interior. Desta forma, uma
redução do consumo na queima de combustível além de possibilitar o aumento
da competitividade da empresa reduzindo custos operacionais é de extrema
importância para a diminuição dos impactos ambientais.
Sendo assim, as organizações estão à procura de ferramentas e técnicas
que proporcionem a otimização e redução de recursos que impacte diretamente
nos custos operacionais. O controle eficiente da vazão de combustível e vazão
de ar primário para os queimadores de um forno de cal resultará em uma
combustão correta para se obter um residual de carbonato de cálcio da cal de
boa qualidade entre 1 a 4%. Para isto, indica-se boa estabilidade na operação
do forno com fluxo de alimentação de lama de cal constante e de boa qualidade
alinhado a um controle eficiente de temperatura no interior do equipamento.
Neste contexto, o desenvolvido deste trabalho tem foco no processo de
calcinação através da avaliação das variáveis operacionais do forno de cal em
conjunto com as variáveis de controle da caustificacão que impactam
diretamente no consumo de gás natural.
Adicionalmente o desenvolvimento deste trabalho permitiu avaliar o
impacto da qualidade da lama de cal (matéria prima do forno de cal) no consumo
de combustível, a conservação da operacionalidade do equipamento através das
ações de melhoria, os impactos na qualidade do óxido de cálcio (produto do
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forno) após ações focadas na redução do consumo de combustível e o impacto
do aumento do combustível auxiliar no sistema de calcinação.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GERAL
Este trabalho tem como objetivo avaliar as variáveis operacionais de um
forno de cal instalado em uma fábrica de celulose, bem como as variáveis de
controle da caustificação que impactam diretamente na matéria prima que
alimenta o forno de forma que possibilite a redução do consumo específico de
gás natural.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar de forma técnica as variáveis operacionais do processo de
calcinação (ou forno de cal) e mapear as principais variáveis que impactam no
consumo de gás natural.
Entender o impacto das variáveis de controle da planta de caustificação
(unidade responsável em produzir a matéria prima para o forno) com o consumo
de gás natural na unidade de calcinação.
Avaliar os efeitos do aumento do combustível secundário (metanol) no
consumo de gás natural com relação ao consumo específico da unidade do forno
de cal.
Verificar a possibilidade de melhorar a qualidade da matéria prima (lama
de cal) que alimenta no forno de cal e avaliar o impacto no consumo de gás
natural.
Verificar se as ações realizadas impactam na qualidade da cal (ou óxido
de cálcio), produto gerado pelo forno.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta revisão bibliográfica abrange aspectos teóricos de processo da
produção de celulose Kraft e o sistema de recuperação química, em especial a
unidade de caustificação e forno de cal. Também abrange variáveis operacionais
e de controle das unidades em estudo que auxiliam para a redução do consumo
de combustível. Sendo possível citar algumas como a qualidade da lama de cal,
o controle e monitoramento da temperatura do sistema de calcinação entre
outras.
Não foram encontrados trabalhos já realizados na aplicação de estudo e
avaliação para a redução do consumo de gás natural em um forno de cal de uma
fábrica de celulose. Porém nesta revisão bibliográfica abrange a utilização de
gás natural na grande maioria dos fornos de cal, até mesmo a substituição do
óleo pesado por gás natural e a nova alternativa de mercado em utilizar-se
combustíveis renováveis no lugar da queima de combustíveis fósseis.

3.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE CELULOSE
A extração de celulose é um processo que aplica energia mecânica,
química ou térmica para a separação da lignina do material fibroso conhecido
como polpa ou pasta celulósica. Nas fábricas instaladas no Brasil as madeiras
utilizadas nos processos como matéria prima são das espécies folhosas, sendo
do gênero Eucalyptus a mais usual. Sua origem provém da Austrália e Tasmânia
e possuem fibra curtas de 0,5 a 1,5 mm de comprimento, na qual refletem em
grande qualidade para produção de papéis para impressão e celulose Kraft (IPT,
1988). A Figura 2 ilustra uma típica floresta de Eucalyptus (Celulose Online,
2021).
O processo de extração de celulose Kraft é dividido em duas unidades
distintas. A primeira é a linha de fibras, responsável por retirar a pasta de
celulose de pedaços picados de madeira.
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Figura 2 - Floresta de Eucalyptus

Fonte: Celulose Online (2021)

Neste setor a pasta segue para as etapas de lavagem, depuração,
delignificação, branqueamento, desaguamento e secagem. Esta última é
responsável pela transformação em celulose ou papel. A segunda é o setor de
recuperação e utilidades que é responsável pela recuperação de químicos
oriundos do processo de cozimento da madeira (lignina) para transformá-lo de
licor verde bruto (composto principalmente de carbonato de sódio) em licor
branco (composto principalmente de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio) e
assim ser reutilizado no digestor. Esse setor também é responsável pelo
tratamento e fornecimento de água, energia e vapor a toda fábrica, além do
tratamento adequado do efluente gerado. Desta forma as áreas que compõe a
recuperação

e

utilidades

são:

evaporação,

caldeira

de

recuperação,

caustificação e forno de cal, estação de tratamento de água para a caldeira
(ETAC), estação de tratamento de água (ETA), estação de tratamento de
efluentes (ETE), turbogeradores e caldeira de força ou auxiliar. A Figura 3 ilustra
as etapas de uma fábrica de papel e celulose.
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Figura 3 - Etapas de uma fábrica de celulose e papel

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.2 CICLO DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA
O

ciclo

de

recuperação

química

viabiliza

economicamente

e

ambientalmente uma fábrica de celulose devido a recuperação de químicos e
geração de vapor para a geração de energia elétrica (TAKIGUCHI, 2020).
Esse subitem visa abordar de maneira geral as áreas que compõem o
ciclo de recuperação química, porém com ênfase nas áreas de caustificação e
calcinação (ou forno de cal) na qual esse trabalho é focado. A Figura 4 ilustra
um ciclo de recuperação química de uma fábrica de celulose.
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Figura 4 - Ciclo de recuperação química

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.2.1 Digestor ou Cozimento
Após a madeira ser picada em pequenos pedaços será transportada para
o um digestor contínuo para ser cozida com uma solução contendo alta
concentração de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (NA 2S) a uma
temperatura de 140 ºC a 180ºC. O digestor é basicamente um reator cilíndrico
tubular que através da adição de licor branco e vapor, os cavacos são
impregnados e cozidos a alta temperatura e pressão até o desfibramento e
obtenção da polpa marrom. Este processo é chamado de deslignificação, na qual
separaremos as fibras de hemicelulose contidas na madeira da lignina que é um
composto responsável pela a ligação destas fibras (Reis, 2013).
A massa marrom extraída é submetida aos processos de depuração por
cestos com diferentes tipos de malhas, de deslignificação com oxigênio para
reduzir o consumo de químicos nas etapas posteriores e de lavagem para retirar
ao máximo a lignina residual. A Figura 5 mostra o aspecto da polpa nas diversas
etapas descritas acima (Reis, 2013).
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Figura 5 - Aspecto da polpa celulósica

Fonte: Reis (2013)

O licor resultante do processo de lavagem da polpa marrom nas etapas
do cozimento até o pré-branqueamento é chamado de licor preto fraco. Este licor
contém uma concentração aproximada de 14% à 17% de sólidos, matéria
orgânica agregada das fibras de celulose e matéria inorgânica disposta por uma
carga álcali residual, na qual deverá ser concentrada em evaporadores
(Marcelino, 2019).

3.2.2 Evaporação
A redução da concentração de água por evaporação no licor preto fraco
requer energia fornecida por um processo de transferência de calor. Esta energia
fornecida é a correspondente ao calor latente da corrente de vapor saturado em
contato com a superfície dos tubos e placas dos evaporadores de múltiplos
efeitos. A temperatura no evaporador no primeiro efeito é controlada com
pressão entre 2,5 até 3,5 kg/cm2 e faz com que o licor absorva o calor do sistema
elevando sua temperatura ao ponto de ebulição. O vapor produzido pelo primeiro
efeito é usado no segundo efeito a uma pressão menor, e assim sucessivamente
até que o último efeito opere com pressão negativa. O evaporado é condensado
no último estágio e os GNCD (gases não condensáveis diluídos) e são extraídos
para um sistema específico de tratamento (Figura 6) (Domancich, 1989). Tais
gases por serem odoríferos devem ser destinados para queima na caldeira de
recuperação.
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Figura 6 - Fluxograma simplificado da Evaporação de Múltiplos efeitos.

Fonte: Domancich (1989)

Segundo Green e Hough, 1992 as principais substâncias químicas
encontradas no licor preto são compostas por 60% de materiais orgânicos e 40%
de materiais inorgânicos, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização do licor preto

Fonte: Green e Hough (1992)

Após passar pelo sistema de evaporadores o licor atinge concentração
de sólidos secos entre 60% a 80% sendo chamado de licor preto forte. Também
tem aumentado de forma considerável o seu poder calorífico para assim ser
enviado para a caldeira de recuperação.
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3.2.3 Caldeira de Recuperação
O licor preto forte proveniente da unidade de evaporação apresenta um
poder calorífico entre 2500 a 3500 kcal/kg e sua proporção mássica depende da
qualidade da madeira e do processo de tratamento da polpa de celulósica (Reis,
2013). Gligio (2018) afirma que o licor preto forte é o quinto combustível mais
importante do mundo devido ampla utilização pelas fábricas espalhadas em
vários países.
Segundo Passini (2017), a caldeira de recuperação é um equipamento
robusto com alto custo de instalação e tem duas finalidades distintas. A primeira
e principal é reduzir o sulfato de sódio (Na2SO4) em sulfeto de sódio (Na2S)
através da combustão do licor preto na fornalha em uma atmosfera deficiente de
oxigênio, e a segunda é aquecer as paredes da caldeira para produzir vapor de
água em pressões acima da atmosférica a partir da energia térmica gerada pela
combustão do licor negro na fornalha.
Conforme Vakkilainen (2005), existem três regiões principais na caldeira
de recuperação. A primeira é a região de oxidação e queima de voláteis e está
localizada na parte superior da fornalha, acima da pulverização de licor preto.
Nesta região o monóxido de carbono (CO) e os gases de enxofre (S) são
oxidados para formar dióxido de carbono (CO2) e dióxido de enxofre (SO2)
(Figura 7).
Figura 7 - Região de oxidação e principais reações

Fonte: Adaptado de Vakkilainen (2005)
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A região da secagem e pirólise fica localizada abaixo dos bicos
pulverizadores de licor entre as entradas de ar primário e secundário. Nesta
região ocorrem a degradação das gotículas do licor negro criando sólidos
menores e porosos de aproximadamente 12 milímetros. A Figura 8 ilustra a
região com suas principais reações (Vakkilainen, 2005).

Figura 8 - Região da pirolise e principais reações

Fonte: Adaptado de Vakkilainen (2005)

Na região da camada ocorrem as reações de conversão do carbono fixo
para monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2) através da queima da matéria
orgânica. O calor gerado na combustão nas reações de redução dos compostos
inorgânicos formará o carbonato de sódio (Na2CO3) e o sulfeto de sódio (Na2S).
Estes químicos serão depositados no fundo da caldeira para posterior ser
enviado para um tanque de dissolução com concentração ajustável através de
um sistema de diluição com licor branco fraco, gerando uma solução aquosa
chamada de licor verde bruto. Esse licor é então enviado para a planta de
caustificação (Passione, 2017). A Figura 9 ilustra as principais reações na região
da camada e a Figura 10 o tanque de dissolução da caldeira de recuperação.
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Figura 9 - Região da camada e reações

Fonte: Adaptado de Vakkilainen (2005)

Figura 10 - Tanque de dissolução da Caldeira de recuperação

Fonte: Adaptado de Vakkilainen (2005).

3.2.4 Caustificação
A unidade de caustificação é um ciclo importante em uma fábrica de
celulose pois recupera o licor branco através da adição de cal em reatores
contínuos para ser utilizado no cozimento. Esta unidade apresenta quatro
objetivos principais: o primeiro produzir licor branco com baixo conteúdo de
sólidos suspensos, alta temperatura e boa concentração de químicos ativos. O
segundo consiste em produzir lama de cal com alto teor de sólidos secos, baixo
conteúdo de álcali e vazão e qualidade uniforme para o forno de cal. O terceiro
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objetivo é separar os elementos não processuais com alto teor de secura e baixo
conteúdo de álcali. E por fim, produzir licor branco fraco para caldeira com boa
temperatura e baixo teor de sólidos secos.
Para atingir esses objetivos a unidade realiza as atividades através de
seis operações unitárias: filtração de licor verde e desaguamento de dregs
(partículas de carvão não queimado), extinção da cal e reação de caustificação,
filtração de licor branco, lavagem da lama de cal, desaguamento da lama de cal
e calcinação da cal. Para estas etapas de processo são necessários a utilização
de equipamentos como o filtro pressurizado, filtro a vácuo, clarificador, reatores
contínuos entre outros. Na Figura 11 é apresentado um diagrama esquemático
de uma planta de caustificação em uma fábrica de celulose.
Figura 11 - Diagrama esquemático da planta de caustificação

Fonte: Arquivo pessoal do Autor

O licor verde bruto contém impurezas como as partículas de carvão e
compostos de cálcio que não são dissolvidos e devem ser separadas do licor.
Estas impurezas são chamadas de dregs e seu acúmulo no sistema resulta em
fraca decantação da lama de cal, problemas de filtrabilidade nos filtros e reduz a
disponibilidade de óxido de cálcio (CaO) na cal recuperada. Tran (2015) afirma
que a presença de dregs no circuito da caustificação corrobora na formação de
um composto gelatinoso que tampona as telas dos filtros pressurizados e filtros
a vácuo. Reduzindo desta forma a performance destes equipamentos e a
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qualidade da lama de cal gerada, além de prejudicar o processo de calcinação
com o surgimento de colagem, bolas e instabilidade operacional. A Figura 12
mostra em uma visão ampliada a ação do composto gelatinoso na tela de um
filtro.

Figura 12 - Composto gelatinoso na tela do filtro

Fonte: Tran (2015)

A separação dos dregs no licor verde bruto é realizada através de um
processo de filtração em filtros pressurizados ou em clarificadores. Ambas as
tecnologias garantem um licor verde clarificado de até 50 ppm de sólidos
suspensos e temperatura entre 80 a 90 ºC.
A Figura 13 mostra um modelo de clarificador. Este equipamento contém
um sistema de alimentação de licor verde bruto específico para que não ocorra
agitação dentro do tanque. Também é adicionado polímero para que as
partículas de dregs se aglomerem obtendo-se flocos de maior tamanho que
auxiliarão na decantação para o fundo cônico do tanque para pôr fim, serem
direcionadas para o centro do equipamento por rastelos que giram de forma
lenta. O clarificado transborda limpo pela parte superior do tanque para seguir a
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outra etapa do processo, e os sólidos separados (dregs) são extraídos por uma
bomba de sucção para posterior lavagem descarte com baixo teor de álcali.

Figura 13 - Exemplo de clarificador de licor verde

Fonte: Arquivo pessoal do autor

O licor verde filtrado é alimentado em reatores contínuos e de forma
simultânea é dosado cal (óxido de cálcio). Nesse sistema a cal (CaO) é hidratada
gerando o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2]. Essa reação é chamada de extinção ou
apagamento da cal. O produto insolúvel gerado desta reação irá reagir com o
carbonato de sódio (Na2CO3) presente no licor verde para formar hidróxido de
sódio (NaOH) e carbonato de cálcio (CaCO3). Esta reação é chamada de
caustificação e estão representadas nas equações abaixo:
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) Reação de extinção da cal

(1)

Ca(OH)2(s) + Na2CO3(l) ↔ 2NaOH(l) + CaCO3(s) Reação de caustificação (2)
A reação de caustificação é reversível e não atinge 100% de conversão
dos reagentes por ser uma reação de equilíbrio e sua conversão depende da
concentração de químicos no licor verde filtrado. Esta reação se iniciará no
primeiro reator atingindo entre 70 a 75% de conversão e então continuará em
um sistema de reatores em serie que garantirá um tempo de retenção adequado
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para atingir uma eficiência final entre 78 – 85%. Andreola (2007) afirma que a
eficiência de caustificação (EC) é afetada diretamente por fatores, como a
temperatura de entrada do licor verde clarificado, o tamanho e a qualidade da
cal, a intensidade de agitação dentro dos reatores, a titularidade total do licor
verde (ATT) e sua sulficidade. Este controle de eficiência visa produzir licor
branco com boas propriedades químicas ativas e lama de cal com boa
filtrabilidade e partículas grandes e uniformes sem a presença de cal livre.
As pelotas de cal que não reagem neste sistema em contato com o licor
são denominadas de grits e são descartadas do processo por uma rosca de
extração na área de classificação do apagador. O descarte do grits e do dregs,
constitui em pontos de purga de elementos não processuais (NPEs) do processo
de recuperação química (Emunds, 2010). A Figura 14 ilustra o desenho do
apagador de cal, bem como sua parte classificatória.
Figura 14 - Apagador de cal (slaker)

Fonte: Arquivo pessoal do Autor

Um controle eficaz na eficiência de caustificação (EC) propicia a
estabilidade da filtração do licor branco e da lama de cal e ganhos financeiros
com a redução de carga morta no ciclo de recuperação química e extração de
celulose. Para isso, as plantas de caustificação em muitas fábricas adotam a
curva de goodwin como referência da máxima conversão teórica. Na prática a
curva de goodwin é traçada através do valor do álcali total titulavél (ATT) do licor
verde e sulfidez do licor branco, possibilitando estabelecer através da curva de
balanço o valor ideal de eficiência da caustificação na saída do último reator
conforme ilustra a Figura 15.
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Figura 15 - Curva de goodwin

Fonte: Arquivo pessoal do Autor

Um valor acima da máxima teórica significa que há uma dosagem
excessiva de cal, resultando no aumento de teor de hidróxido de cálcio (Ca(OH) 2)
no circuito do licor caustificado influenciando em baixo desempenho de filtros
pressurizados e filtros a vácuo e estabilidade nos fornos de cal com o aumento
da umidade e teor de álcali na lama de cal, aumento no combustível e formação
de anéis e pedra no forno de cal.
Grace e Tran (2009) relatam em sua pesquisa que o carbonato de sódio
(Na2CO3) é uma carga morta na fábrica de celulose e só pode ser reduzida por
meio do aumento da eficiência de caustificação (EC). Porém para isto, é
necessário respeitar o limite estabelecido pela curva de goodwin, pois aumento
de 1% na eficiência de caustificação diminui a carga morta em 6 – 7 kg/tsa. E a
cada 10kg/tsa de carga morta reduzida economiza-se 0,7 MW de energia e 0,2
kgNaOH/tsa no processo de fabricação de celulose, representando uma
importante economia em químicos e energia para a fábrica.
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O licor na saída do último reator é chamado de licor caustificado e
conforme ilustra a Figura 16, é uma substância heterogênea composta de licor
branco (hidróxido de sódio e sulfeto de sódio) e lama de cal (carbonato de cálcio).
Figura 16 - Licor caustificado e licor branco

Fonte: Arquivo pessoal do autor

A separação do licor branco da lama de cal é realizada em um filtro
pressurizado a disco chamado de filtro de licor branco, para em seguida ser
enviar o filtrado ao processo de cozimento da madeira. Os parâmetros do licor
branco separado neste equipamento são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros do licor branco na saída do filtro.

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de lavagem e desaguamento da lama de cal já se inicia no
filtro pressurizado de licor branco durante a separação. Chuveiros de
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condensado lavam constantemente a torta de lama formada nos setores para o
deslocamento do álcali residual e facas extraem a camada mais externa da torta
para dentro de calhas na qual serão diluídas com condensado para seu melhor
escoamento até o tanque de estocagem de lama. A Figura 17 ilustra as etapas
descritas.

Figura 17 - Filtro de licor branco a disco pressurizado

Fonte: Elaborado pelo autor

A lama de cal diluída por condensado passa ainda por outro sistema de
filtração para lavagem e secagem do carbonato de cálcio (CaCO3) antes de
alimentar o forno de cal e sua qualidade é de considerável importância para a
redução de combustível na unidade de calcinação (ou forno de cal).
3.2.5 Qualidade da lama de cal
A lama de cal é composta principalmente de carbonado de cálcio (CaCO 3)
e outros inertes, tem o seu teor de sólidos secos entre 60 a 75% e é lavada e
limpa através de um filtro rotativo a vácuo. A torta de lama de cal se forma sobre
a tela de polipropileno do filtro de lama onde este é lavada com água quente para
remover todos os resíduos químicos e reduzir o álcali solúvel. A renovação da
camada e a limpeza são feitos continuamente por um sistema de bico de alta
pressão de condensado a fim de manter uma filtragem uniforme e eficiente. A
torta mais externa e fresca do filtro é removida ao nível do raspador com o giro
do tambor. Ao cair em um transportador de correia reversível, a lama de cal
seguirá para uma rosca de alimentação do forno. O filtrado gerado é denominado
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licor branco fraco e será enviado para a caldeira de recuperação, a fim de diluir
o smelt (residual inorgânico da queima da fornalha da caldeira) no tanque de
dissolução.
A Figura 18 ilustra um filtro de lama modelo tambor a vácuo, uma
tecnologia presente em fábricas mais antigas. As fábricas modernas têm
preferência por filtro de lama a disco, pois possibilitam o aumento de produção
em um equipamento mais compacto e com menor custo de manutenção.
Figura 18 - Filtro de lama a tambor

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Tran (2007) afirma que o baixo teor de sólidos secos da lama de cal reduz
drasticamente a eficiência térmica de um forno de cal devido a necessidade de
energia adicional para evaporar a água. Além disso existem ricos de formação
de bolas e colagem internamente no forno. Tran (2007) também afirma que 1%
a menos de sólidos secos na lama de cal corresponde no aumento de 0,8% no
consumo de combustível de um forno de cal.
A presença de elementos não processuais (NPEs) e impurezas tais como
o dregs podem alterar o drenabilidade e aspecto da lama de cal. Tal problema é
a causadora de anomalias como a limitação de produção do forno de cal,
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aumento de combustível, aumento nas emissões atmosféricas e redução da cal
útil (RIBEIRO; SANTOS; TRAN, 2008).
Os principais metais causadores de problemas em um forno de cal rotativo
são: fósforo, magnésio, silício, sódio e potássio. Gu e Edwards (2004) afirmam
que o fósforo existe na cal na forma de fosfato de cálcio [Ca3(PO4)2] e que 1,12%
de fósforo corrobora para a diminuição de 5,6% no teor de cal útil da cal
recuperada. Um método para retirada desse composto do processo é a purga da
lama de cal através do precipitador ou filtragem da lama para descarte.
O magnésio quando em sua forma de óxido de magnésio reduz em
aproximadamente 2,6% da cal útil do produto do forno e reduz também a
porosidade das pelotas de óxido de cálcio (CaO). Já quando está presente na
lama de cal na forma de hidróxido de magnésio apresenta característica
gelatinosa prejudicando a operação do filtro de lama, os sólidos secos da lama
de cal aumentando da umidade da matéria prima e consequentemente aumento
considerável do consumo de combustível nos fornos (TAYLOR, 2006).
O efeito negativo da sílica é muito similar ao do magnésio pois impacta na
porosidade, disponibilidade da cal e filtração da lama de cal. Porém este
composto quando precipitado na lama de cal diminui os sólidos secos, contribui
para a não formação de pelotas da cal e aumenta de forma exponencial a
quantidade de pó dentro do forno. Normalmente esse efeito aumenta o risco de
super calcinar a cal devido ao aumento da temperatura na zona de queima
(EMUNDS, 2010).
O sódio e potássio modificam quimicamente as partículas de lama de cal
as tornando aderentes e “grudentas” nas paredes do forno formando colagem e
anéis que prejudicam a estabilidade operacional e interrompe a produção do
equipamento. (TAYLOR, 2006).
Milanez (2007) afirma que os valores máximos admitidos de Sílica,
Magnésio, potássio, Fósforo e sódio não devem ultrapassar 3% no ciclo de
calcinação. Conforme apresentando na Tabela 3, os elementos não processuais
(NPEs) também estão presentes em outras áreas na fábrica de celulose e
ocasionam diferentes problemas operacionais.
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Tabela 3 - Efeitos dos NPEs em diferentes áreas em uma fábrica de celulose

Fonte: Milanez (2007)

É possível realizar a purga dos elementos não processuais principalmente
pelo sistema de filtração de licor verde removendo os dregs que são as
impurezas contidas no licor verde bruto proveniente da caldeira de recuperação.
Outros pontos de purgas admitidos são a filtragem e descarte de lama de cal
para fora e purga pelo precipitador eletrostático (EMUNDS, 2010).

3.2.6 Forno de cal
O forno de cal é um equipamento de grande porte destinado em processar
termicamente materiais em seu interior. Este equipamento é levemente inclinado
para que a massa se desloque sentido descarga à medida que é rotacionado e
também tem seu interior revestido com tijolos refratários para a conservação da
energia térmica. Sua principal função dentro da fábrica de celulose é calcinar a
lama de cal proveniente da unidade de caustificação, de maneira que aqueça o
carbonato de cálcio até temperatura desejada no processo térmico para a
conversão em óxido de cálcio (HARTKE, 2007).

37

A geração de calor em um forno de cal é feita através da queima de
combustíveis fosseis em mistura de ar primário injetados por um ventilador
induzido em tubos concêntricos denominado queimador. A reação básica de
calcinação é endotérmica e apresentada por:
CaCO3 + calor ↔ CaO + CO2

(1)

Os primeiros fornos utilizados na indústria de papel eram relativamente
pequenos, com apenas duas bases de sustentação, 1,8 a 2,4 m de diâmetro e
30 - 40 m de comprimento. Também eram ineficientes termicamente devido a
necessidade de uma elevada taxa de consumo de energia, sendo equivalente a
aproximadamente 8000 KJ/Kg de produto. Diferentes as versões modernas
possuem três ou mais bases de sustentação, possuem melhor potencial
energético e são mais longos, normalmente com 3 a 5 m de diâmetro e 85 a 120
m de comprimento.
As novas tecnologias de queimadores para o consumo de combustíveis
fósseis levaram a eficiência energética para 5850 KJ/Kg de produto (GREEN;
HOUGH, 1992). A Figura 19 mostra a evolução da capacidade de produção de
um forno de cal ao longo dos anos.
Figura 19 - Evolução de capacidade de processamento em fornos de cal ao longo dos
anos.

Fonte: Elaborado pelo autor
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O forno de cal pode ser dividido em quatro zonas funcionais: secagem,
aquecimento, calcinação e resfriamento. Na zona de secagem a água presente
na lama de alimentação é evaporada através do contato com correntes de aço
inox, na qual são aquecidas pelos gases de combustão. Tais correntes também
atuam como uma cortina de poeira para reter partículas presentes nos gases
evitando perda de material. Fornos atuais realizam a secagem da lama através
da troca térmica com os gases de combustão até ciclones dispostos fora do forno
de cal. Em suma, a lama de cal é preaquecida antes de entrar no forno através
dos gases de exaustão que carrega as partículas de carbonato de cálcio ao longo
de um secador até se separarem em ciclones que por gravidade e retornam a
câmara de alimentação do forno de cal.
A Figura 20 ilustra o sistema de correntes para a secagem e
preaquecimento da lama de cal que entra no forno.

Figura 20 - Sistema de correntes de um forno convencional utilizados para a secagem
e preaquecimento da lama.

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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Na zona de aquecimento o material é agitado por levantadores para
promover uma boa mistura com os gases quentes afim de promover o
aquecimento da lama de cal. Na zona de calcinação há um aumento gradual de
temperatura, onde o dióxido de carbono (CO2) é liberado e inicia-se a formação
do óxido de cálcio. Essa zona corresponde a aproximadamente 1/3 do
comprimento total do forno. Na etapa de resfriamento as pelotas de cal passam
pela barragem e à medida que o forno gira elas são direcionadas ao resfriador
de cal, onde é dividido por seções para realizar a troca térmica com o ar
secundário que é puxado por um ventilador de tiragem (ou ar induzido). O
aumento da temperatura do ar secundário propicia uma melhor eficiência térmica
no forno. (GREEN; HOUGH, 1992; HORTAL; PASTOR, 1990; VENKATESH,
2001). A Figura 21 mostra um desenho dos estágios do forno de cal tipo LMD
(Lime Mud Dryer).

Figura 21 - Estágios forno de cal tipo LMD

Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Menelli (2013), para se minimizar os impactos ambientais, os
gases do forno de cal passam por um precipitador eletrostático que possui dois
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sistemas de eletrodos nas câmaras, o eletrodo de descarga e de coleta. Estes
sistemas são abastecidos por retificadores de alta voltagem sendo os eletrodos
de coleta ligado ao polo negativo e os de captura aterrados. Os eletrodos de
descarga emitem íons que carregam eletricamente com carga negativa as
partículas sólidas contidas nos gases que migram em direção aos eletrodos de
captura influenciadas pelo campo magnético. As partículas são coletadas numa
tremonha abaixo do precipitador eletrostático e são extraídas por meio de um
transportador de corrente e uma válvula rotativa para seguir por gravidade até
ser descarregados na entrada do forno em uma câmara de alimentação.

3.2.7 Temperatura no sistema de calcinação
A temperatura mínima para a reação de calcinação é de 815 ⁰C, porém
uma temperatura acima de 1200 ⁰C ocasiona a sinterização da superfície da cal
tornando-a dura e não reativa na reação de caustificação, além do risco de
danificar o revestimento refratário do forno (GREEN; HOUGH, 1992).
Um problema operacional notório é que em um forno rotativo o controle
da temperatura está sujeito a medições de termopares instalados geralmente
apenas nas extremidades (entrada e saída) do forno. Devido a sua característica
construtiva e ao contínuo movimento da carga no seu interior (Figura 22), isto
resulta em um tempo de resposta muito elevado e de forma imprecisa para o
controle de temperatura no interior do forno. Em resumo, antecipar grandes
variações no processo somente a partir destas medições se torna difícil, o que
pode acarretar um controle precário do processo (REUTER; YANG, 2003).
A superfície superior da carga, também conhecida como carga ativa está
em constante contato com os gases de combustão. O movimento da carga
ocasionado pela rotação do forno propicia de maneira mais intensa a os
processos de transferência de calor e de massa, de forma que garantirá uma
contínua renovação da camada ativa. Assim a temperatura se torna homogênea
e uniforme na carga em cada seção do forno, sendo este uma importante variável
para estabilidade e qualidade do produto que passa por um tratamento térmico
(DING; FORSTER; PARKER, 2001).
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Figura 22 - Termopar extremidade queimador

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2020)

Outro fator relevante é o ajuste da chama no queimador, pois uma chama
longa faz com que a energia térmica se propague mais para o fundo do forno, de
maneira que haja uma elevação da temperatura podendo ocasionar problemas
como formação de colagem na alimentação. Uma chama muito curta faz com
que a energia se concentre na região de descarga e eleve a temperatura para
patamares acima de 1200 ⁰C podendo super calcinar o produto (a cal), a
tornando inutilizável ao processo de caustificação. O ideal é uma chama média
e compacta que não lamba o revestimento interno do forno. A Figura 23 ilustra o
formado da chama e respectivos queimadores de forno de cal.
Figura 23 - Formado da chama

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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Os modos de transferência de calor dentro de um forno rotativo são por
convecção e radiação. Através das ondas eletromagnéticas das paredes
internas de refratário, da diferença da densidade entre os gases e produto e com
a carga em movimento os gases quentes trocam calor com a lama de cal. As
paredes internas também trocam calor por condução através do contato direto
com o leito de cal que se desloca desde a alimentação até a descarga por um
período prolongado. Rovaglio (1998) afirma que há uma transferência
regenerativa de calor quando as paredes internas do forno por condução trocam
calor com o costado (parede externa), transferindo calor ao ambiente por
convecção e radiação (Figura 24).
Figura 24 - Transferências de calor em um forno de cal

FONTE: Rovaglio (1998)

Uma característica do forno de cal rotativo é a maneira de como a carga
se movimenta em seu interior, pois a rotação estabelecida faz com que a matéria
acompanhe o movimento das paredes do forno até certa altura, então desliza,
rolando sobre sua vizinhança, fazendo com que haja uma intensa
homogeneização elevando os fenômenos de transferência de calor.
O avanço axial da carga é associado a inclinação, a produção e a
velocidade de rotação. Estas variáveis também determinam o tempo de retenção
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da carga no interior do forno, de forma que quando menor a rotação do forno,
maior será o tempo de residência do material no interior do forno. Produções
elevadas não permitem que o tempo de residência seja alto, pois isso aumenta
o grau de enchimento do forno, ocasionando problemas operacionais e
mecânicos.
A influência em que a carga passa no interior do forno trocando calor
através de diferentes formas impacta na qualidade final do produto e no consumo
específico de combustível, na qual entende-se que quanto maior tempo dentro
do forno melhor será o processamento térmico do material. Venkatesh (2001)
afirma que o tempo de residência pode variar de acordo com o diâmetro e
comprimento do forno, mas que em média da entrada a saída está entre 170 à
270 min, mas isso varia de forno e qual o material processado em seu interior.

3.3 A UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR
COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS EM FORNOS ROTATIVOS
O consumo de combustível é ainda um dos principais insumos que traz
impacto direto sobre os custos da produção em planta produtiva (HARTKE,
2007). Lanius (2010) enfatiza que um forno de cal se trata de um equipamento
que consome um alto volume de gás natural, para gerar energia térmica e uma
melhoria ainda que pequena impacta diretamente na expressividade dos
resultados econômicos.
Em se tratando de uma fábrica de celulose, a grande parte do consumo
de energia utilizada no processo fabril provém de fontes renováveis, daí surge a
relevância atribuída a desvantagem trazida pelo forno rotativo de cal, visto pelo
fato deste também poder utilizar combustíveis fósseis (ALVES, 2015).
Tendo em vista a necessidade da redução de emissões de gases que
aumentam o efeito estufa, as empresas estão em crescente busca da
substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis (BORGES,
2016).
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A energia originada no forno de cal é gerada a partir da queima de
combustíveis fósseis, todavia no processo mais modernizado das fábricas é
utilizado o gás natural, devido aos preços competitivos quando comparado com
outra fonte de combustíveis fósseis (ALVES, 2014)
Os motivos pelos quais o gás natural possui maior vantagem,
distintamente de outras alternativas de combustíveis, é que há um leque de
benefícios que trazem uma influência positiva na produção industrial, dentre
estes, a redução de custo operacional com transporte, melhorias ecológicas pela
baixa emissão de CO2 e ainda por possuir um crescente mercado em ascensão
(NEGREIROS, 2013).
Segundo Vessoni (2017), no que diz respeito a redução de gastos com
utilização de combustíveis para forno de cal, a substituição de óleo pesado por
gás natural traz uma melhor viabilidade dos custos. Quando o óleo é substituído
pelo gás natural há uma redução anual de cerca de 36% de economia. E em
relação as questões ambientais o gás natural apresenta mais vantagens bem
como, benefícios em relação a operação e manutenção, visto que estes são bem
mais simples.
Alves (2014) explica que o gás natural é um composto químico formado
por átomos de carbono e hidrogênio e tem como principal componente o metano
(CH4) e o restante de sua composição é formado por etano, propano e outros
hidrocarbonetos. Este combustível é o mais indicado para a utilizado em fornos
rotativos de cal para a calcinação da lama de cal, pois é menos poluente do que
o óleo pesado por apresentar como produto de combustão o vapor d’água,
dióxido de carbono e baixos índices de óxidos de enxofre e fuligem.
De maneira geral, são utilizados óleo ou gás natural como combustível
para fornos de cal. O uso de gás natural no forno de cal substitui o consumo de
óleo e essa modificação se deu na indústria de papel e celulose em larga escala
mundial (BORGES, 2020).
Nem todos os fornos podem utilizar qualquer combustível. Alguns
combustíveis podem prejudicar de forma considerável o calor, a fabricação e
característica da cal. A escolha de outro combustível nas fábricas de maneira
geral é orientada por métodos de tentativa e erro e deve ser realizada de maneira
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muito cuidadosa. A maior parte dos fornos podem funcionar com mais de um tipo
de combustível sendo o operador responsável pela seleção do combustível ou
uma combinação de combustíveis que irá proporcionar um maior desempenho
econômico e operacional (ULLMANN’S, 2018; RODRIGUES, 2018).
Deste modo, pode-se observar que o gás natural desempenha uma
função muito satisfatória no processo de mudança de uma sociedade que tem
como base os combustíveis fósseis, sendo essa uma alternativa para formação
de uma nova comunidade que se volta para fontes renováveis de energia
(VESSONI, 2017).
Silva (2010) observa que vem acontecendo grandes esforços, para que
no futuro se possa minimizar a redução de combustíveis fósseis, visto que estes
são grandes poluentes e geradores gases do efeito estufa, e assim as fábricas
de

celulose

possam

operar

por

meio

de

biorefinarias,

produzindo

simultaneamente celulose e biocombustíveis.
Dentro deste cenário é que se pode notar a movimentação das indústrias
de celulose no investimento em pesquisas para produção de biocombustíveis
retirados dos resíduos de madeira, a exemplo a utilização de gaseificadores.
Apesar de aumentar consideravelmente a quantidade de NPEs (elementos não
processuais) no ciclo da cal, algumas empresas têm adotado a instalação destas
unidades. Pesquisas mostram que a gaseificação de biomassa florestal é umas
das alternativas propostas dentre as rotas e plataformas tecnológicas que tem
um futuro promissor a curto e médio prazo no âmbito brasileiro do setor de papel
e celulose, aumentando assim o investimento em pesquisas por estas
organizações, visto que essa gera combustível renovável para alimentação do
forno rotativo de cal, eliminando a utilização de óleo combustível e ainda do gás
natural (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE, 2016).
As organizações do ramo da celulose têm procurado soluções para sua
estratégia de atuação, com foco diligente em suas projeções industriais que torne
mais propício a utilização total e rentável da biomassa afim de obter um produto
com mais valor agregado embasado nos fatores relacionados a redução na
dependência de combustíveis fósseis buscando novas fontes de energia
renovável, crescimento de biocombustíveis, crescimento da chamada química
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verde e redução do consumo per capita de tipos de papel. (NALI; RIBEIRO E
HORA, 2016).
Segundo Jorge (2018) a extração da lignina possui um futuro promissor
tanto em fábricas de celuloses como em distintos mercados. Tem uma avaliação
de alto valor como biocombustível, de grande valor calorífico, pode ser usado
diretamente como combustível em forno de cal extinguindo até o uso de
combustíveis fósseis.
Métodos para aprimorar a redução de custos através da substituição de
combustíveis fósseis por renováveis além da implementação de biorrefinarias
geram, portanto, uma oportunidade para mitigar as mudanças climáticas e
atender às futuras demandas de energia, combustível e produtos químicos.
Desta forma as regulamentações ambientais mais rigorosas, a competitividade
global e incertezas em torno do mercado industrial são incentivadas a ir além da
produção tradicional (HAMAGUCHI, 2013; JORGE, 2018).
Pode-se observar que com o impacto ambiental pela emissão de gases
causados pelos combustíveis fosseis, nas últimas décadas passou a existir uma
grande preocupação em todo mundo, devido ao efeito estufa, pela redução do
uso de combustíveis fósseis, para tanto as fábricas de celulose vem
movimentando operações para desenvolvimento de biorefinarias com vistas a
substituição total ou parcial do uso de combustíveis fósseis.
A redução de combustíveis resulta em benefícios econômicos bem como,
ambientais devido à redução de emissão de gases poluentes consequente da
queima de combustíveis.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste Capítulo estão apresentadas as etapas para a definição das
variáveis operacionais e de controle para o entendimento da operacionalidade
do forno de cal, de forma a definir o volume de controle utilizado na avaliação e
estudo para identificar oportunidades de melhoria ou implantação, visando a
redução do consumo de gás natural.

4.1 DEFINIÇÃO DO VOLUME DE CONTROLE UTILIZADO NA AVALIAÇÃO
O desenvolvimento deste trabalho foi realizado tendo como base dados
de processo extraídos em uma unidade produtiva de celulose e papel com
especial interesse na planta de calcinação (ou forno de cal), sendo esta uma
importante consumidora de gás natural na fábrica como um todo. A planta de
calcinação, por sua vez, recebe a corrente de material a ser processado da
unidade de caustificação e, deste modo, esta unidade de tratamento anterior
impacta diretamente no processo de calcinação, sendo esta a responsável por
processar e produzir a matéria prima que alimenta o forno. Neste contexto, tornase necessária a avaliação desta unidade em conjunto com a unidade de
calcinação (forno de cal). A Figura 25 apresenta de forma esquemática, a
interrelação entre a planta de calcinação e a unidade de caustificação.

Figura 25 - Esquema simplificado da interligação da unidade de caustificação com a
planta de calcinação (ou forno de cal).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Considerando o apresentado foi realizada a avaliação das variáveis
operacionais do conjunto, mais especificamente desde a unidade de
caustificação (operação responsável pela geração e qualidade da lama de cal)
até as variáveis operacionais do forno rotativo de cal, na qual o objetivo é propor
ações que produzam como efeito a redução do consumo de gás natural (ciclo
laranja da Figura 25).
Adicionalmente são descritas as operações envolvidas em cada etapa e
identificação de cada corrente para uma melhor compreensão do conjunto de
ações.
4.2 VARIÁREIS

OPERACIONAIS

DE

CONTROLE

DA

ETAPA

DE

CAUSTIFICAÇÃO
Como já mencionado e apresentado na Figura 25, a caustificação tem
uma ligação direta com o forno de cal produzindo a corrente que abastece o
forno, e tem por objetivo produzir uma corrente de lama de cal com alto teor de
sólidos secos, baixo teor de álcalis e vazão constante com baixo teor de carga
morta (Dregs - impurezas como partículas de carvão e compostos de cálcio). A
Figura 26 apresenta um esquema simplificado das correntes presentes na
unidade de caustificação até a geração de lama seca para alimentar o forno de
cal (lama seca se refere a um material com baixo teor de umidade).

Figura 26 -Correntes da unidade de caustificação.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em documentação fornecida pela unidade
produtiva
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A operação de caustificação inicia com o recebimento da corrente (C1) de
licor verde bruto (corrente rica em carbonato de sódio – Na2CO3 e certa
quantidade de dregs) proveniente da caldeira de recuperação, para eliminar os
dregs através de um processo de filtração, e assim alimentar o apagador com
licor verde limpo (C2) junto com a corrente de cal (C9) (corrente rica de óxido de
cálcio – CaO). Nesta etapa ocorre a reação entre os constituintes destas
correntes em certo tempo de residência em reatores contínuos, assim gerando
uma corrente denominada de licor branco (C6) (corrente rica em hidróxido de
sódio – NaOH) e lama de cal úmida (C7) (corrente com concentração
aproximada de 15%, rica em carbonato de cálcio – CaCO3). A corrente C6 é
destinada ao digestor e a segunda corrente C7 será seca e lavada em um filtro
de lama a tambor a vácuo, melhorando a qualidade para ser enviada (C8) para
alimentação do forno de cal.
As variáveis de qualidade controladas na corrente de lama de cal (C8) são
a concentração de sólidos – normalmente na faixa entre 60-75% [na indústria é
identificado como sólidos secos da lama de cal e no trabalho identificado como
(SS-001)] e a concentração do sódio solúvel na corrente da lama de cal (AS001), tendo como limite definido de concentração máxima de 0,3%, pois em
concentrações superiores pode acarretar em formação de bolas (pelotas
grandes de óxido de cálcio e carbonato de cálcio extremamente duras) e adesão
de colagens nas paredes internas do equipamento. Na unidade produtiva em
avaliação são efetuadas determinações destes parâmetros através de ensaios
laboratoriais aproximadamente a cada quatro horas. A Tabela 4 apresenta a
simbologia e descrição das variáveis de controle nesta etapa de processamento.

Tabela 4 - Descrição e simbologia das variáveis de controle da etapa de caustificação
que impactam na operação forno de cal.

Simbologia

Descrição da variável

SS-001
AS-001

Sólido seco da lama de cal
Sódio solúvel na lama de cal
Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho
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4.3 VARIÁREIS OPERACIONAIS DE CONTROLE DA ETAPA DO FORNO DE
CAL
No desenvolvimento deste trabalho são avaliadas as condições
operacionais de um forno de cal fabricado em 1973 com dimensões de 80 m de
comprimento e 3 m de diâmetro que está instalado em uma unidade produtiva
de celulose e papel. Após um processo de retrofit (processo de melhoria de
instalação), a capacidade produtiva do equipamento atual é de 220
toneladas/dia. Também foi modificado o sistema de resfriamento da cal do
modelo satélite para o modelo sector cooler e instalado o sistema LMD (Lime
Mud Drying), responsável pela secagem da lama de cal antes de alimentar o
forno. As principais características estão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Principais características do forno rotativo de cal Avaliado

Forno Rotativo de Recuperação Química
Forno tipo LMD
N° de bases
Produção t/d
Posição da Coroa
Resfriador
Ano de fabricação
Direção de Rotação
Rotação
Retrofit

Ø3 x 80 m
3
220
Na entrada do anel II
SECTOR COOLER
1973
Anti - Horário (CCW)
1,8 rpm
2003

Fonte: Elaborado pelo autor com base em documentação fornecida pela unidade
produtiva

A operação deste forno tem como finalidade realizar através do
tratamento térmico da corrente C8 apresentada na Figura 26, a decomposição
do carbonato de cálcio (lama de cal seca, rica em CaCO 3) gerando o óxido de
cálcio (CaO). O material alimentado é aquecido por gases quentes gerados pela
combustão de combustíveis fósseis que entram em contracorrente ao
deslocamento da massa no interior do forno. Para o acompanhamento das
condições operacionais do forno de cal, medidores de temperatura, pressão, teor
de oxigênio, CO entre outros, estão dispostos para monitoramento e controle da
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unidade de calcinação continuamente. Sendo assim, o forno foi dividido em
etapas para o mapeamento das variáveis operacionais e melhor entendimento
das funções para o tratamento térmico da lama de cal, sendo estas etapas
secagem dos sólidos para alimentação do forno LMD (lime mud dryer);
tratamento dos gases de saída do forno de cal; tratamento térmico dos sólidos –
forno de cal e sistema de resfriamento dos sólidos e recuperação de calor. A
Figura 27 apresenta de forma simplificada os sistemas do forno de cal e o
mapeamento das variáveis por sistemas.

Figura 27- Divisão do forno de cal em etapas para o mapeamento das variáveis
operacionais

Fonte: Elaborado pelo autor

A etapa da secagem dos sólidos para a alimentação do forno LMD (lime
mud dryer) está referenciada em vermelho na Figura 27, sendo esta responsável
pela redução da porcentagem de água (pré-secagem) da lama de cal antes de
entrar no forno para melhorar a operacionalidade do equipamento. Já a
referência em azul na Figura 27 trata-se da etapa do tratamento dos gases de
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saída do forno, sendo a corrente de gases quentes proveniente da parte superior
do ciclone para o precipitador eletrostático. Este processo se dá pela
necessidade de recuperar as partículas de sólidos mais leves e finas, e ainda
determinar a velocidade dos gases de exaustão para controle da distribuição de
temperatura ao longo do forno.
A referência em verde na Figura 27 é composta de dois sistemas, um
destinado ao resfriamento do produto e a recuperação de calor neste processo
denominada também de zona de resfriamento e outro sistema para queima de
combustíveis. No segundo sistema contém as instalações do queimador do
forno, etapa responsável pelo fornecimento de energia para aquecimento da
corrente dos gases quentes (em amarelo na Figura 27), e contém também a
zona de maior temperatura no forno. A zona de resfriamento é responsável por
resfriar a cal para ser destinada a unidade de caustificação e ao mesmo tempo
pré-aquecer a corrente de ar succionada para o interior do forno através de um
ventilador de tiragem induzida. O ar empregado na combustão é proveniente da
atmosfera.
4.3.1 Secagem dos sólidos para alimentação do forno LMD (Lime Mud Drying)
A corrente de lama de cal é recebida no sistema com concentração
aproximada entre 65% a 78% de sólidos secos (22 a 35% de água), que é
conduzida por uma rosca transportadora com velocidade de alimentação
regulável, até a entrada no secador LMD. O secador LMD é um duto vertical com
17 metros de altura conectado tangencialmente a um ciclone que separa a lama
de cal (C8) dos gases de combustão. Uma válvula rotativa instalada na parte
inferior do ciclone move o pó de cal seco para um duto que interligado com a
câmara de fumaça do forno de cal. Em sua parte superior a corrente de gases
de exaustão (ou gases quentes) carregam as partículas mais leves por um duto
que é interligado com o precipitador eletrostático. O duto de saída do ciclone é
equipado com um medidor de temperatura identificado no trabalho como TI-142.
O duto de alimentação do precipitador eletrostático conta com um controlador de
temperatura identificado como TC-062 e no duto vertical do secador dois
indicadores de temperatura TI-128 e TI-129 se faz presente.
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Na câmara de fumaça (ou câmara alimentação) é monitorada a corrente
de gases quentes por indicadores de temperatura (TI-113), medição de oxigênio
(AI-119), medição de monóxido de carbono (AI-118). Os controles indicados são
importantes para um controle operacional do forno de cal. A Figura 28 apresenta
de forma simplificada o sistema de secagem LMD, bem como, os pontos de
monitoramento operacional do forno de cal. A Tabela 6 reproduz a simbologias
e descrições destas variáveis.

Figura 28 - Sistema de secagem da lama LMD

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 6 - Descrição da simbologia das variáveis operacionais do sistema LMD

Simbologia

Descrição da variável

TC-162
TI-128
TI-129
TI-142
TI-113
AI-118
AI-119

Temperatura entrada do precipitador
Temperatura 1 subida do secador LMD
Temperatura 2 subida do secador LMD
Temperatura do duto de descida do ciclone
Temperatura na camara de fumaça
Medição de Oxigênio na camara de fumaça
Medição de CO na camara de fumaça
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.2 Tratamento dos gases de saída do forno de cal
A corrente de gases quentes contém normalmente entre 5 à 10% de
particulados de pó de cal após passar pelo sistema de secagem (ciclone), e estes
são retidos por um precipitador eletrostático com dois campos. O pó separado é
descarregado em um transportador de corrente com taliscas e em seguida para
uma tubulação de queda equipada com uma válvula rotativa que direciona o
material para a câmara de alimentação do forno. Um indicador de temperatura
no duto, abaixo da válvula rotativa indicado como TI-191 registra a temperatura
local.
A saída do precipitador eletrostático é conectada a um ventilador de
tiragem responsável por distribuir os gases de combustão ao longo do forno. Os
gases quentes passam pelo ciclone e precipitador gerando uma pressão
negativa. A corrente de gases movimentada é ajustada pela velocidade do
ventilador (SC-100) e referenciada pela medição de temperatura indicada como
TI-174 instalada na entrada da chaminé do forno.
A tubulação de recalque do ventilador de tiragem é interligada a uma
chaminé onde amostra do gás é coletada e direcionada para um analisador
online, com o objetivo de se determinar o teor de oxigênio (AI-501), monóxido de
carbono (AI-512) e medição de TRS (Total Reduced Sulfur) (AI-511). Também
conta com uma válvula de regulagem de fluxo da corrente de gases de exaustão
(damper de tiragem) (DP-002), que possibilita o controle da pressão no interior
do forno, como também a saída desta corrente pela chaminé. A Figura 29 ilustra
a posição dos medidores no forno de cal e a Tabela 7 apresenta os códigos dos
sistemas de indicação e controle e suas respectivas descrições
Tabela 7 - Descrição da simbologia das variáveis operacionais do Precipitador
eletrostático

Simbologia

Descrição da variável

TI-192
TI-174
AI-501
AI-512
AI-511

Temperatura na descida do duto do precipitador
Temperatura na sucção do ventilador de tiragem
Analisador de Oxigênio na chaminé
Analisador de Monóxido de carbono na chaminé
Analisador de TRS na chaminé
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 - Sistema dos gases de combustão e posição dos indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.3 Corrente de gases quente na zona de tratamento térmico, de resfriamento
e recuperação de calor
A zona do tratamento térmico (ou zona queima, como é conhecida na
indústria) é o penúltimo estágio do forno de cal. Nesta zona a temperatura é
elevada através da combustão de combustíveis fosseis gerando uma corrente
de gases quentes medida por um termômetro infravermelho instalada na porta
do queimador (TI-205). A ponta do queimador também é monitorada pela
temperatura (TI-204). No final da zona de queima e antes da cal (CaO) entrar no
resfriador o diâmetro do forno é reduzido de 3,0 m para 2,5 m, cujo o objetivo é
reter pedras de carbonato maiores, para que se quebrem a medida que o forno
rotacione (Figura 30).
Figura 30 - Barragem do forno de cal com redução de diâmetro

Fonte: Arquivos pessoais do autor (2020)
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A zona de resfriamento é composta por um resfriador Sector Cooler, um
trocador de calor de contato direto e opera com o princípio de contrafluxo. A cal
quente entra no resfriador conforme o forno é rotacionado com uma temperatura
aproximada de 700 ºC (neste momento o ar de combustão é pré-aquecido,
configurando uma recuperação de calor) e é resfriada uma temperatura
aproximada de 200 ºC. O sector cooler consiste em dois cilindros concêntricos
abrigados em volta do costado do forno e contêm 16 setores. No final da
descarga as pelotas com diâmetros de até 10 cm são direcionadas direto ao
transportador de cal, enquanto a cal grossa (diâmetros maiores que 10 cm) é
enviada ao moinho de martelos para ser triturada. A Figura 31 ilustra o resfriador
sector cooler, bem como o fluxo da cal e o fluxo contracorrente do ar secundário.
Figura 31 - Resfriador Sector Cooler

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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A Tabela 8 apresenta os códigos dos sistemas de indicação e controle e
suas respectivas descrições da corrente de gases quente na zona de queima.
Este forno não dispõe de indicações na zona de resfriamento, porém é realizado
6 vezes ao dia análises laboratoriais do residual de carbonato de cálcio (R%001) e 1 vez por semana a análise de cal útil (CU-001) para o monitoramento da
qualidade do produto.
Tabela 8 - Indicadores da zona de queima e de qualidade

Simbologia
TI-205
TI-204
R%-001
CU-001

Descrição da variável
Piromêtro de medição de temperatura na zona de
queima
Temperatura na zona de queima (termopar)
Residual de carbonato de cálcio
Cal útil
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.4 Queimador do forno de cal
O queimador do forno de cal é projetado para queima de gás natural (FC010), óleo pesado, gases não condensáveis concentrados (GNCC) e metanol
(FC-011), sendo, no entanto, o gás natural o principal combustível neste forno,
e como combustíveis secundários, o metanol e o GNCC (apenas em casos
emergenciais, caso o sistema de tratamento de gases entre em falha).
O queimador consiste em cinco estruturas tubulares localizadas uma
dentro da outra de forma concêntrica. O tubo mais interno é a proteção da lança
de óleo e ignição, e em torno dessa tubulação existem três canais de gás natural
e um de ar primário, sendo o mais externo a mistura com ar primário para
atomização da chama e o segundo é a saída radial onde o fluxo de gás natural
é forçado a um movimento turbulento abrindo a chama do centro para as
extremidades. No terceiro o canal de saída axial é responsável por direcionar o
fluxo de ar ao eixo longitudinal do forno, na qual este efeito aumentará o
comprimento da chama.
Em cada canal de ar e gás natural existe uma válvula de bloqueio manual
para controle e ajuste da chama. O volume de ar necessário no processo de
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combustão é injetado através de um ventilador induzido que alimenta o
queimador através de dutos que também garantem o resfriamento do
equipamento. Importante entender que o ajuste da chama impacta diretamente
na distribuição e aquecimento da corrente de gases quentes (calor) dentro do
forno e na qualidade da cal. Utiliza-se filtros de luz que atenuam a incidência de
luminosidade para visualizar o formato da chama do forno, pois a mesma não
deve tocar o refratário para não gerar um desgaste prematuro e necessita ainda
ser levemente inclinada para o leito ativo (Figura 32).
Figura 32 - Lentes para visualização e ajuste da chama do forno de cal

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Em operação normal a pressão do ar primário é de 0,03 kgf/cm 2 e vazão
de 3300 à 4300 Nm3/h (FC-013). A pressão do gás natural na entrada do forno
é de 5 – 6 kgf/cm2 e é reduzida no queimador para aproximadamente 3,5 kgf/cm 2.
A ignição da chama é realizada por gás natural através de uma lança específica
(ignitor). A Figura 33 ilustra detalhes de um modelo de queimador e seus devidos
conjuntos.
Figura 33 - Queimador de um forno de cal

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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A Tabela 9 apresenta as variáveis de controle de fluxo para o queimador,
importantes para a formação da chama e aquecimento da corrente de gases
quente do forno.
Tabela 9 - Medidores de fluxo para o queimador do forno

Simbologia

Descrição da variável

FC-010
FC-011
FC-013

Fluxo de Gás Natural
Fluxo de Metanol
Fluxo de ar primário

Fonte: Elaborado pelo autor

O forno também conta com sistemas auxiliares tais como: transportadores
de cal, elevador de canecas, silo de estocagem, sistema de dosagem de cal
externa entre outros. Porém não serão detalhados neste trabalho por não afetar
o consumo de gás natural, desde que sua disponibilidade e bom funcionamento
se mantenham normais.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste Capítulo são apresentados os resultados obtidos da coleta de
dados das variáveis operacionais e de controle do forno de cal no período de 5
meses do ano de 2019, na qual é o volume de controle definido e considero o
ponto de partida para o estudo e avaliação dos impactos e comportamento
operacional do forno de cal após a execução de planos de ação no processo de
caustificação e calcinação (ou forno de cal) para a redução do consumo de gás
natural.

5.1 ESTUDO

DAS

VARIÁVEIS

OPERACIONAIS

E

DE

CONTROLE

COLETADAS DO FORNO DE CAL
Os dados operacionais utilizados para a análise do forno de cal foram
coletados do Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) e do Process
Industry (PI) durante os meses de julho a novembro do ano de 2019. Foram
expurgados os períodos de paradas programadas para manutenção e paradas
emergências, na qual, a produção do forno era interrompida para reparos e
ajustes. Foi considerado como operação em regime normal de produção uma
produção mínima de 110 t/d até a máxima de 220 t/d.
Os dados foram extraídos do histórico do programa process industry (PI)
que calculou a média por minuto de cada variável. Em seguida foi calculado a
média mensal através de uma planilha eletrônica.
A Tabela 10 mostra as variáveis operacionais escolhidas e suas
respectivas médias mensais e do período dos cinco meses do ano de 2019.
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Tabela 10 - Média das variáveis operacionais do forno de cal no período de 2019

Estado do Forno de cal no ano de 2019
Código
Descrição
SS-001
Sólidos secos da lama de cal (%)
AS-001
Sódio solúvel na lama de cal
TC-162
Temp. entrada do PE
TI-113
Temp. camara de alimentação
AI-118 Oxigênio na camara de alimentação
AI-119
CO na camara de alimentação
DP-001
Posição do damper de tiragem

Julho
67%
0,32%
191 ºC
735 ºC
3,60%
300 ppm
65%

Agosto
68,20%
0,29%
195 ºC
729 ºC
4,10%
321 ppm
65%

Setembro
71%
0,17%
205 ºC
701 ºC
2,90%
280 ppm
65%

Outubro
70,70%
0,18%
203 ºC
706 ºC
3,00%
295 ppm
65%

Novembro
69,90%
0,21%
200 ºC
712 ºC
3,00%
340 ppm
65%

Média do período
69,4%
0,2%
198,8 ºC
716,6 ºC
3,3%
307,2 rpm
65%

SC-100

1135 rpm

1131 rpm

1121 rpm

1135 rpm

1120 rpm

1128,4 rpm

4,90%
6,1 ppm

5,20%
6,5 ppm

4,10%
2,8 ppm

4,30%
3,4 ppm

4,20%
3,6 ppm

4,5%
4,48 ppm

1211 ºC

1199 ºC

1180 ºC

1189 ºC

1185 ºC

1192,8 ºC

842 ºC
1,8 rpm
1428 Nm³/h
189 kg/h

833 º C
1,8 rpm
1429 Nm³/h
195 kg/h

799 ºC
1,8 rpm
1402 Nm³/h
201 kg/h

787 ºC
1,8 rpm
1412 Nm³/h
205 kg/h

805 ºC
1,8 rpm
1417 Nm³/h
201 kg/h

813,2 ºC
1,8 rpm
1417,6 Nm³/h
198,2 kg/h

4,20%

4,10%

3,80%

3,60%

3,70%

3,9%

84%
189 t/dia

85%
192 t/dia

89%
208 t/dia

88%
210 t/dia

88%
209 t/dia

87%
201,6 t/dia

AI-501
AI-511

Velocidade do ventilador de tiragem

Oxigênio na chaminé
TRS nos gases de exaustão
Pirometro temperatura do leito de
TI-205
cal na zona de queima
TI-204
Temp. zona de queima (termopar)
RT-005
Rotação do forno de cal
FC-010
Fluxo de Gás Natural
FC-011
Fluxo de Metanol
Residual de carbonato de cácio na
R%-001
Cal
CU-001
Cal útil
PROD_Cal
Produção do forno

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho em base aos dados no programa PI
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As análises de sólidos secos da lama de cal (SS-001), residual de
carbonato de cálcio na cal (R%-001) são resultados de ensaios laboratoriais e
são realizadas a cada 4 h. A cal útil (CU-001) é realizado uma vez por semana.
A coleta é realizada de forma manual por um operador de campo e levada ao
laboratório de análises da fábrica (em destaque na tabela 8). Todas as demais
variáveis são informações online provenientes de sinais de equipamentos e
medidores em campo para o sistema do SDCD que registra os valores em um
banco de dados na rede do programa process industry (PI), permitindo assim
serem acessadas e acompanhadas as tendências das variáveis desde a
implantação do programa.
O cálculo do consumo específico de energia do forno de cal neste período
de 2019 se deu através da seguinte formula:
CE = (Vazão GN x PCI) + (Vazão de Metanol x PCI) / Prod. x 1000 / 24

(1)

O poder calorífico inferior do gás natural e metanol adotados neste projeto
são de 9500 kcal/Nm3 e 4500 kcal/kg respectivamente, sendo a vazão média do
período de cinco meses de gás natural de 1417,6 Nm3/h (FC-010) e de metanol
de 198,2 kg/h (FC-011) o consumo específico de energia total foi de 1709,4
Kcal/kg de CaO produzida. A Tabela 11 demostra que o consumo de energia
total do forno o gás natural é responsável por gerar aproximadamente 94% dessa
energia e o metanol somente 6%.
Tabela 11 - Consumo de energia total e por combustível no período de 2019 do
forno de cal.

Vazão
PCI
Energia
3
3
Gás natural 1417,6 Nm /h 9500 kcal/Nm 13467200 Kcal/h
Metanol
198,2 Kg/h 4500 Kcal/Kg 891900 Kcal/h
Energia Total
14359100 Kcal/h
Produção do
8400 Kg/h
Forno

Consumo esp.
1603,2 Kcal/Kg
106,2 Kcal/Kg
1709,4 Kcal/Kg

%
93,8
6,2
100
-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando observado o consumo total de energia do forno neste período
(~1710 kcal/kg de produto) correlacionado com as médias de temperatura
demostrada na Tabela 8, zona de queima ~1193 ºC (TI-205), ~813 ºC (TI-204) e
a temperatura da câmara de alimentação ~717 ºC (TI-113) foi possível afirmar
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que havia um excesso de energia no forno pois as temperaturas na zona de
queima estavam acima de um limite aceitável, 1100 ºC para o TI-205, 800ºC para
o TI-204 e a temperatura na câmara de alimentação estava com valores acima
de 700 ºC e isso pode tornar a lama de cal (CaCO3) grudenta e aderente as
paredes internas do forno de cal podendo ocasionar formação de colagem e
bolas maiores de carbonato.
Outro ponto que chamou atenção foi a temperatura de entrada do
precipitador ~ 199 ºC (TC-162) que estava abaixo da faixa recomendável, de
210ºC até 240ºC, sendo uma hipótese de uma má distribuição dos gases
quentes ao longo do forno, ou seja, através do ajuste da velocidade do ventilador
de tiragem (SC-100) e abertura do damper de tiragem (DP-001) é possível
deslocar a temperatura da zona de queima para a zona de secagem dos sólidos
equilibrando o balanço térmico ao longo do equipamento.
A cal útil (CU-001) um importante indicador que sinaliza o aumento da
carga morta no sistema de calcinação, demostrou está um pouco abaixo ~87%
do valor ideal (88%) sinalizando a necessidade de investigar a quantidades de
NPE (elementos não processuais) inserido sistema de caustificação e forno de
cal.
O residual de carbonato de cálcio (R%-001) o principal indicador da
qualidade do produto gerado pelo forno de cal estava em 3,9%, valor muito
próximo do limite superior de sua faixa ideal (2 à 4%). Valores maiores que o
limite superior, demonstram que é necessária uma maior taxa de energia (calor)
para calcinar a cal, valores abaixo indicam excesso de temperatura e desperdício
de combustível e risco de super calcinar a cal e torná-la dura e inutilizável no
processo de caustificação.
Os indicadores de oxigênio (AI-118), CO (AI-119), TRS (enxofre reduzido
total) (AI-511) e oxigênio na chaminé (AI-501) estavam com valores aceitáveis e
são indicadores importantes para monitoramento da qualidade da combustão da
queima dos combustíveis. Com relação a rotação do forno (RT-005) estava no
valor determinado de projeto de 1,8 RPM. A Figura 34 ilustra em um fluxograma
do forno de cal e a localização dos medidores das variáveis operacionais e de
controle e suas respectivas médias ressaltadas na Tabela 10.
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Figura 34 - Fluxograma do forno de cal e a média das variáveis operacionais

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho em base aos dados do PI.
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5.2 ELABORAÇÃO DE AÇÕES PARA A REDUÇÃO DE GÁS NATURAL NO FORNO
DE CAL
O ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho foi a avalição do forno
de cal através da estratificação das médias das variáveis operacionais do período de
2019, permitindo conhecer os limites operacionais do equipamento para que assim
fossem elaboradas ações técnicas estruturadas para a redução do consumo de
combustível principal através das seguintes etapas:
a) Aumento dos sólidos secos da lama de cal, através da avaliação do
funcionamento do filtro de lama e investigação da presença de NPEs
(non process elements) no sistema.
b) Aumento da queima do combustível secundário, metanol; restabelecer
produção máxima de metanol para a queima no forno de cal;
5.2.1 Aumento dos sólidos secos na lama de cal
Como apresentado anteriormente, uma das ações para reduzir o consumo de
gás natural no forno de cal é o aumento do teor de sólidos secos na lama de cal, o
que representa uma redução do volume de água a ser evaporado no forno.
A Tabela 12 apresenta a vazão de alimentação de gás natural no sistema e a
variação do teor de sólidos secos na corrente de entrada do forno de cal,
compreendendo um período entre setembro de 2018 a fevereiro de 2020. Estes dados
são representados graficamente na Figura 35.
Figura 35 - Correlação da vazão de gás natural com o sólido seco na lama de cal.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 12 - Correlação da média de vazão de gás natural com a média mensal de sólidos
secos da lama de cal
Média mensal do Média mensal da
Meses
sólidos secos da
vazão de gás
lama (%)
natural (Nm³/h)
73,6
1390
set/18
75,4
1388
out/18
72,6
1392
nov/18
73,1
1395
dez/18
71,1
1406
jan/19
69,5
1426
fev/19
67,2
1435
mar/19
68,5
1425
abr/19
69,9
1419
mai/19
70,1
1413
jun/19
67
1428
jul/19
68,2
1429
ago/19
71
1402
set/19
70,7
1412
out/19
69,9
1417
nov/19
68,4
1420
dez/19
69,2
1422
jan/20
68,8
1423
fev/20
Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Figura 35, à medida em que o teor de água
aumenta na corrente de entrada (redução do teor de sólidos secos), um aumento na
vazão de gás natural é necessário, decorrente da maior energia requerida para
evaporação da água. Adicionalmente pode ser observado que no período
compreendido entre setembro a dezembro de 2018, o teor de sólidos secos
apresentou valores acima de 72%, sendo reduzido após este período. Tal fato pode
estar associado à manutenção do processo, onde também ocorreram a troca dos
elementos filtrantes (telas de filtros), facas e alinhamento mecânico, propiciando
assim, um aumento na eficiência de filtração do equipamento.
Adicionalmente, a Figura 35 registra valores abaixo de 68% de sólidos secos
na lama de cal no período de março e julho de 2019. Tal fato pode estar associado a
uma possível contaminação com NPEs (elementos não processuais) no sistema da
caustificação. Como a unidade em estudo não dispõem de um sistema regular e
periódico de análises de íons de sílica, alumínio, magnésio e sódio na lama de cal
para avaliação do sistema, não foi possível realizar o acompanhamento da presença
e/ou variação da concentração destes elementos na corrente. No entanto, em uma
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comparação visual entre a lama de cal produzida na unidade em avaliação e uma
segunda unidade do ramo de celulose com sistemas de filtração a partir de vácuo,
porém a unidade em avaliação o filtro é a tambor, e na segunda unidade o filtro é a
disco e gera uma lama acima dos 75% de sólidos secos e com aspecto bem mais
clara e branca, conforme é evidenciado pela Figura 36.

Figura 36 - Comparação de aspecto da lama de cal.

Fonte: Arquivo do autor do trabalho

Foi observado que quando a camada mais externa da lama no filtro era cortada,
à medida que o filtro rotacionava, desprendiam-se blocos de lama de cal maiores e
mais úmidos no transportador de arraste. Também foi verificado através de uma
inspeção em campo, quando identificado o aspecto mais escuro da lama de cal, que
o sistema de facas pré-fixadas, distância entra faca e a tela do filtro estavam normais
e confirmada a troca do conjunto no início do mês de setembro, durante uma parada
de manutenção programada. Geralmente o este conjunto tem durabilidade de 15
meses, e o mesmo encontrava-se em uso apenas 5 meses da troca. Deste modo,
pode ser descartada a hipótese de problemas relacionados a configuração do
equipamento (filtro de lama), restando então a hipótese de contaminação/mal
desempenho em algum ponto do sistema.
Com a constatação da diferença de aspecto da lama de cal, foi providenciada
análise do material para avaliação das concentrações de NPEs (elementos não
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processuais) na cal produzida no forno, na cal de reposição e na lama de cal seca de
alimentação. Estes elementos, quando presentes no sistema são considerados carga
morta e afetam diretamente na capacidade de filtração do filtro a tambor a vácuo
(obstrução do elemento filtrante), além de gerar uma lama de cal mais úmida na
alimentação do forno.
De fato, o aspecto escuro da lama de cal no filtro a tambor mostrado na Figura
36, se confirmou sendo uma contaminação acentuada de dregs no sistema de lama,
proveniente da baixa eficiência de separação nos filtros de licor verde bruto. Os
resultados

laboratoriais

demostrados

na

Tabela

13

confirmaram

elevadas

concentrações de contaminantes nas amostras analisadas.
Tabela 13 - Análise de NPEs nas amostras coletadas
Cal
Cal de
Lama de cal
recuperada reposição
%
%
%

NPE
Magnénio (como
MgO) < 0,75%
Alumínio (como
Al₂O₃) < 0,5 %
Sílica (como SiO₂)
< 0,5 %
Sódio (como
Na₂O) < 0,2 %

%

1,97

2,65

0,72

%

0,52

0,44

0,22

%

0,79

1,2

0,08

%

0,66

0,42

0,01

Fonte: Elaborado pelo autor

Foi observado nos resultados da Tabela 13 com relação a cal de reposição,
que a contaminação não era proveniente do insumo comprado. Isso significava que
os elementos que deveriam ser removidos no ciclo do sódio no processo de
caustificação através da filtração do licor verde bruto, estavam se acumulando no ciclo
do cálcio, agora confirmados pelas análises apresentadas na Tabela 13 e no aspecto
escuro da lama de cal na Figura 36.
A presença destes elementos no sistema em concentrações elevadas, além de
contaminarem o material que está sendo produzido (formação de pedras e colagem
no forno de cal), aumentam a concentração de água na lama, reduzem a eficiência da
filtração por obstrução do elemento filtrante devido a geração de partículas com
pequenas dimensões.
O Magnésio por exemplo interfere diretamente no desempenho do filtro de lama
quando em hidróxido de magnésio em forma gelatinosa adere as telas do filtro

71

selando-as completamente. Já o alumínio em altas concentrações tem a tendência de
promover formações de colagem no interior no forno. A sílica reduz o tamanho da
partícula da lama de cal, prejudica a filtrabilidade da lama e reduz a reatividade da cal
no ciclo de caustificação. O sódio tem o efeito de formar colagem e pedras no forno
de cal. Outro ponto é que devido ao fechamento do circuito, quando não realizada a
purga de NPEs de maneira eficaz isso impactará em consequências desastrosas para
o processo.
O rastreamento da causa potencial da contaminação de dregs foi através da
avaliação do teor de sólidos suspensos (dregs) presente na saída do sistema de
filtração do licor verde bruto para geração de licor verde filtrado (saída dos filtros). Esta
variável estava acima do limite que é de 300 mg/l por diversas vezes ao longo de um
período de 205 dias conforme ilustra a Figura 37. Esta análise é monitorada por um
analisador de sólidos suspensos que analisa o fluxo na saída dos filtros de licor verde
bruto através de um refratômetro.
Figura 37 - Tendência dos sólidos suspensos no licor verde clarificado

Fonte: Programa PI

A carga de dregs contida no fluxo clarificado pelo filtro de licor verde propiciou
em um acumulo dentro do tanque de estocagem de licor verde clarificado formando
um colchão de contaminante no nível mais baixo do tanque, e à medida que o nível
de estocagem diminuía criava-se um arraste deste material pela bomba de sucção
contaminando todo o licor alimentado sistema da caustificação até o fornecimento de
lama de cal para forno.
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Para a confirmação da hipótese foi instalado um ponto de amostragem no
recalque da bomba de alimentação da caustificação, e observado que abaixo de 50%
de nível no tanque, a contaminação chegava a valores maiores que 40 ml/l em cone
imhoff e 4000 mg/l em análise laboratorial. A Figura 38 ilustra o aspecto do licor com
diferentes níveis de estocagem do tanque de licor verde clarificado.
Figura 38 - Licor verde clarificado contaminado por arraste de dregs

Fonte: Registro de processo fábrica B

Registros mostravam que o tanque havia mais de oito anos que não era aberto
e limpo durante uma parada programada de manutenção. Sendo assim, foi necessária
uma parada programada de 12 dias para a realização das seguintes atividades:
a) Abertura e limpeza do tanque de estocagem de licor verde clarificado;
b) Troca da tela do filtro de lama e regulagem do sistema de renovação da
camada contínuo; a fim de garantir o bom desempenho e funcionamento
do equipamento;
c) Inspeção e limpeza interna do forno de cal; devido alta carga de NPEs no
sistema acreditava-se que haveria colagens interna no forno.
A Figura 39 ilustra o momento da abertura das bocas de visitas para limpeza
interna do tanque de licor verde clarificado, que foi realizado com apoio de um
caminhão hipervácuo. A Figura 40 mostra a existência de uma colagem interna no
forno de cal, na zona de aquecimento da lama localizada 10 metros após a
alimentação.
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Figura 39 - Abertura do tanque de licor verde clarificado para limpeza

Fonte: Registro do autor do trabalho
Figura 40 - Colagem interno no forno de cal

Fonte: Registro do autor do trabalho

Em avaliação foi confirmado que esta colagem foi tipicamente formada por
elementos não processuais, principalmente por sódio (Na) e alumínio (Al) na lama,
devido sua dureza e aspecto escuro.
Após estes procedimentos e estabilização da planta na retomada, foi observado
o retorno do aspecto acinzentado claro da lama de cal e um aumento no índice de
sólidos secos atingindo níveis acima de 70%, em avaliação por um período de 30 dias
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(15 de março/2020 a 15 de abri/2020), como pode ser observado na Figura 41. A
Figura 41 também apresenta a vazão de gás natural durante este período, sendo
possível constatar uma redução no consumo com a diminuição de umidade na lama.

Figura 41 -Porcentagens de sólidos da lama de cal e vazão de gás natural após intervenção

Fonte: Elaborador pelo autor

Em uma avaliação média do período de 30 dias após intervenção, foi obtida
uma média de sólidos secos da lama de cal de 72,55%, representando um aumento
de 3,15% em relação ao período 2019 (média calculada de julho à novembro). Como
consequência foi verificada uma redução média de 28,7 Nm3/h no consumo de gás
natural. A Tabela 14 apresenta as condições operacionais do processo após a
intervenção apresentada e apresenta ainda a diferença de variação de cada uma das
condições monitoradas.
Tabela 14 - Média do período de 30 dias após intervenção
Código
SS-001
TC-162
TI-113

Descrição

Sólidos secos da lama de cal
%
Temp. entrada do PE
ºC
Temp. camara de alimentação
ºC
Pirometro temperatura do leito de
TI-205
ºC
cal na zona de queima
TI-204 Temp. zona de queima (termopar) ºC
FC-010
Fluxo de Gás Natural
Nm³/h
FC-011
Fluxo de Metanol
kg/h
Residual de carbonato de cácio na
R%-001
%
Cal
CU-001
Cal útil
%
PROD_Cal
Produção do forno
t/d

Média do período de
Média do período
Diferença entre
30 dias (15/03/2020 de 5 meses em 2019
os períodos
15/04/2020)
69,00
72,55
3,55
198,8
225,9
27,10
716,6
704,2
-12,40
1192,8

1148,6

-44,20

813,2
1417,6
198,2

799
1388,9
197,9

-14,20
-28,70
-0,30

3,90

1,7

-2,20

86,80
201,6

90,3
203,1

3,50
1,50

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho em base aos dados do PI
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Como pode ser observado na Tabela 14, a temperatura na zona de queima (TI204) e zona de alimentação (TI-113) foram reduzidas e a temperatura na entrada do
precipitador aumentou em aproximadamente 30 ºC (TC-162), isto é um indicador de
um menor consumo de energia para secagem da lama, considerando ainda que a
porcentagem de cal útil apresentou um aumento da ordem de 3,5% (CU-001). A
produção do forno teve um aumento de 1,5 t/d (PROD_Cal), e o residual de carbonato
uma redução de 3,9 para 1,7% (R%-001) indicando um melhor processo de calcinação
no forno. A porcentagem de cal útil verificada (90,3%) sinaliza uma redução de carga
morta relacionadas, obtendo- se, portanto, uma produção de lama de cal de melhor
qualidade.
A corrente de óxido de cálcio na saída do forno de 201,6 t/d resulta em uma
corrente de alimentação de aproximadamente 492 t/d de CaCO3 considerando a cal
útil de 86,8% e sólidos secos de 69%. Sendo assim, 31% de umidade na lama de cal
representa 152,48 t/dia de água evaporada no forno. Após o aumento dos sólidos
secos para 72,55% e da cal útil para 90,3% para uma corrente de saída de CaO do
forno de cal de 203,1 t/d representa uma corrente de entrada de CaCO3 de 478,42 t/d
sendo 27,5% de umidade na lama de cal uma ordem de 131,5 t/dia de água evaporada
no forno, 21 t/d a menos quando comparado ao período anterior.
A Tabela 15 apresenta as vazões médias horárias de consumo de gás natural
e metanol, assim como os consumos energéticos específicos destes combustíveis,
após a realização das ações corretivas apresentadas. Destaca-se que são valores
médios de 30 dias de operação do sistema.
Tabela 15 - Consumo específico de energia com o aumento dos sólidos secos da lama de
cal.
Vazão
PCI
Energia
Consumo esp. %
Gás natural 1388,9 Nm3/h 9500 kcal/Nm3 13194550 Kcal/h 1559,2 Kcal/Kg 93,7
Metanol
197,9 Kg/h
4500 Kcal/Kg 890550 Kcal/h 105,2 Kcal/Kg 6,3
Energia Total
14085100 Kcal/h 1664,4 Kcal/Kg 100
Produção do
8463 Kg/h
Forno
Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nos consumos específicos de energia apresentados é possível
verificar uma redução de aproximadamente 45 kcal/kg (2,6%) de produto e um
aumento de 63 kg/h (0,75%) na produção do forno (comparando estes resultados com
os apresentados na Tabela 9).
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5.2.2 Aumento da queima de metanol no forno
Uma ação adicional para reduzir o consumo de gás natural no forno de cal pode
ser o aumento do emprego de combustível secundário, neste caso, o metanol. Tratase de um álcool incolor, inflamável e volátil, obtido através do tratamento de gases
não condensáveis concentrados (GNCC) e dos gases não condensáveis diluídos
(GNCD) provenientes das plantas de evaporação e caustificação, ou seja, é um
combustível gerado no próprio processo, sendo interessante do ponto de vista
econômico.
A produção é realizada através da alimentação das correntes C1, C2 e C3 (uma
mistura de gases não condensáveis com vapor de baixa pressão) na coluna de
metanol visando a separação dos compostos voláteis a partir de um tratamento
específico em um sistema de stripper. Estes gases concentrados seguem para um
condensador de topo e é resfriado com água a 26 ºC (contato indireto), para
condensação e retorno a coluna de metanol. Desta forma, grande parte dos gases é
liquidificado para um tanque de metanol, a fim de ser bombeado ao queimador do
forno de cal para queima. A Figura 42 apresenta o sistema de metanol de forma
simplificada.
Figura 42 - Fluxograma simplificado da geração de metanol

Fonte: Elaborado pelo autor
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A ilha específica da produção de metanol fica localizada na planta de
caustificação e em avaliação preliminar da capacidade da corrente de produção de
metanol, foi constatado que a produção do sistema estava limitada em 83% da sua
capacidade, devido a um problema de manutenção no alinhamento dos gases não
condensáveis concentrados (GNCC) da corrente C3 (planta de evaporação 700).
Dessa forma era necessário desviar estes gases para um sistema alternativo de
tratamento, composto de separadores de arraste para em seguida serem queimados
em um incinerador a gás.
Em função a possibilidade de alavancar a produção de metanol ao forno de cal,
foi recondicionado a corrente C3 (gases não condensáveis da planta da evaporação
700) para o sistema de tratamento de metanol, através de parada de manutenção que
ocorreu nos dias 24 e 25 de abril para correção da anomalia.
A Tabela 16 apresenta a vazão de metanol e de gás natural no sistema e a
correlação entre as correntes de fluxo para o forno de cal, compreendendo um período
de 30 dias (08 de abril à 09 de maio). Estes dados são representados graficamente
na Figura 43. Vale salientar que devido a esta manutenção para recondicionamento
da corrente C3 para o sistema de metanol, foi necessária a parada da queima do
combustível secundário no forno de cal. Sendo assim foi necessário aumentar o
consumo de gás natural para suprir a demanda térmica para calcinar o produto no
interior do forno.
Figura 433 - Correlação de GN com a vazão de metanol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 16 - Correlação da média da vazão de gás natural com a vazão de metanol.
Dias
08/abr
09/abr
10/abr
11/abr
12/abr
13/abr
14/abr
15/abr
16/abr
17/abr
18/abr
19/abr
20/abr
21/abr
22/abr
23/abr
24/abr
25/abr
26/abr
27/abr
28/abr
29/abr
30/abr
01/mai
02/mai
03/mai
04/mai
05/mai
06/mai
07/mai
08/mai

Vazão de
Metanol
(Kg/h)
197,2
199,2
202,5
201,3
203,4
205,3
201,4
200,6
204,3
200,9
202,6
201,4
200,4
199,3
198,7
201,3
0
0
239,2
238,7
241,2
237,6
234,5
239,8
238,4
239,1
237,6
236,6
241,2
242,6
243,1

Vazão de GN
(Nm³/h)
1392
1388
1392
1396
1404
1400
1402
1405
1402
1399
1395
1389
1394
1387
1397
1399
1469
1471
1347
1345
1342
1340
1345
1346
1348
1342
1344
1349
1352
1348
1347

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Figura 43 houve um aumento de
aproximadamente 40 kg/h na corrente de produção de metanol para o forno de cal
após parada programada de manutenção que aconteceu no dia 24 e 25 de abril para
o recondicionamento do GNCC da EVA 700 para o sistema de produção de metanol,
e uma redução do fluxo de gás natural para aproximadamente 1345 Nm³/h. De fato, o
aumento do fluxo de metanol propiciou a redução do fluxo de gás natural, pois a
energia dentro do forno de cal se mantivera para calcinar a lama de cal.
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Com essa configuração foi calculada o consumo específico do forno de cal com
base na média do fluxo de gás após o aumento do fluxo de metanol (após 25 de abril)
conforme e apresentado na Tabela 17.
Tabela 17 - Consumo específico após aumento do fluxo de metanol para o forno de cal.

Vazão
PCI
Energia
Consumo esp. %
Gás natural 1.345,76 Nm3/h 9.500 kcal/Nm3 12784720 Kcal/h 1500,4 Kcal/Kg 92,2
Metanol
239,2 Kg/h 4.500 Kcal/Kg 1076400 Kcal/h 126,3 Kcal/Kg 7,8
Energia Total
13861120 Kcal/h 1626,7 Kcal/Kg 100
Produção/dia 204,5 t/d
Produção/h 8.521 Kg/h
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho

Adicionalmente esta nova configuração de fluxo de combustível para o
queimador do forno de cal, gerou um consumo específico de 1626,7 kcal/kg de
produto, contra 1664,4 Kcal/kg de produto apresentado na Tabela 13 (melhor
consumo específico de energia, derivado da redução da umidade da lama de cal)
confirmando-se uma redução de 37,7 kcal/kg (2,2%) de produto.
Através da Tabela 18 é possível observar também algumas mudanças positivas
nas faixas de temperatura e indicadores de qualidade do forno de cal.

Tabela 18 - Média de período de 13 dias após o aumento do fluxo de metanol.
Código
SS-001
TC-162
TI-113

Descrição

Sólidos secos da lama de cal
%
Temp. entrada do PE
ºC
Temp. camara de alimentação
ºC
Pirometro temperatura do leito de
TI-205
ºC
cal na zona de queima
TI-204 Temp. zona de queima (termopar) ºC
FC-010
Fluxo de Gás Natural
Nm³/h
FC-011
Fluxo de Metanol
kg/h
Residual de carbonato de cácio na
R%-001
%
Cal
CU-001
Cal útil
%
PROD_Cal
Produção do forno
t/d

69,00
198,8
716,6

72,8
220,1
689

3,80
21,30
-27,60

Média do período
de 30 dias
(15/03/2020 15/04/2020)
72,55
225,9
704,2

1192,8

1124

-68,80

1148,6

813,2
1417,6
198,2

749
1345,76
239,2

-64,20
-71,84
41,00

799
1388,9
197,9

3,90

2,9

-1,00

1,7

86,80
201,6

90,1
204,5

3,30
2,90

90,3
203,1

Média do período de
Média do período
Diferença entre
13 dias (26/04/2020 de 5 meses em 2019
os períodos
08/05/2020)

Fonte: Elaborado pelo Autor

A temperatura na zona de queima (TI-204) e do leito de cal (TI-205) reduziram,
mas permaneceram na faixa aceitável. Isso possivelmente se deve ao estado físico
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do combustível metanol ser líquido, e reduzi assim a intensidade da chama. A
qualidade do lama de cal com relação ao sólidos secos (SS-001) praticamente se
manteve neste período quando comparado a média de 30 dias [(15/03 à 15/04)
apresentado na última coluna na Tabela 16], porém houve um aumento de produção
(PROD_CAL) para 204,5 t/d o que contribuiu com a redução do consumo especifico.
As outras variáveis se mantiveram dentro dos limites aceitáveis operacionais.
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6 CONCLUSÕES
Considerando os resultados obtidos e apresentados, é possível concluir que:
➢ A contaminação da lama de cal por elevada quantidade de dregs
presentes no circuito da planta (provenientes do tanque de estocagem
de licor verde clarificado), impacta de maneira significativa na etapa de
filtração, contribuindo para o aumento da porcentagem de umidade no
material que alimenta o forno de cal, devendo ser monitorada
frequentemente.
➢ Uma corrente sem contaminação por dregs resulta em um material que
alimenta o forno com umidade inferior a 28%, enquanto uma corrente
contaminada, resulta em uma umidade da ordem de 31%. Considerando
uma produção da cal de aproximadamente 200 t/dia, esta variação da
umidade representa uma redução de evaporação de água da ordem de
21 toneladas ao dia.
➢ A redução da massa de água citada anteriormente representa uma
redução no consumo de gás natural da ordem de 28,7 Nm³/h, ou seja,
uma redução da ordem de aproximadamente 690 Nm³/dia. Esta redução
corresponde a aproximadamente 2,6% do consumo específico de
energia do forno.
➢ A redução de 12 ºC na câmara de alimentação e 15 ºC na zona de
queima e a melhoria do residual de carbonato de cálcio que se deslocou
de 3,9% para 1,7% demostram uma melhor distribuição de energia no
sistema do forno de cal, alinhadas a um menor consumo de energia.
Temperaturas mais baixas geram uma melhor conservação do
equipamento e menores perdas de energia para fora do sistema.
➢ O aumento da queima do combustível auxiliar (metanol) representou um
impacto positivo na redução do consumo de gás natural, sendo que a
maximização do fluxo deste componente para 240 kg/h, representou
uma redução de ordem de 71,84 Nm³/h em gás natural, ou seja
aproximadamente 1.720 Nm3/dia. Esta redução representa 2,2% do
consumo específico de energia do forno.
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➢ O consumo de energia de 1.626 Kcal/kg nesta configuração registrou
temperaturas médias do sistema mais baixas, a exemplo na câmera de
alimentação com 689 ºC e zona de queima com 749 ºC, e um resultado
de residual de carbonato de 2,9%, dentro da faixa de qualidade exigida
do produto (de 2 à 4%). Isso representa um menor consumo de energia
com a entrega de um produto de qualidade alinhado a uma melhor
preservação do equipamento e menos desperdício de energia para fora
do sistema.
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7 SUGESTÕES
Uma lama de cal carregada de elementos não processuais (NPEs), tais como
a sílica, magnésio, alumínio e sódio, como apontou os ensaios laboratoriais dificultam
o desaguamento da lama de cal tornando-a mais úmida e reduzindo drasticamente os
sólidos secos (aumento do teor de umidade da lama de cal). Como sugestão para
minimizar esses impactos, é necessário um bom sistema de filtração do licor verde
bruto, para a retirada total do dregs no circuito do licor na caustificação e um contínuo
monitoramento laboratorial para a quantificação e acompanhamento da carga morta
no sistema.
Também é possível afirmar que a presença destes elementos desencadeia
vários problemas operacionais, a exemplo a colagem formada no interior do forno de
cal. Para um monitoramento mais eficaz desses elementos indesejáveis no processo
sugere-se também a realização de no mínimo uma análise semanal de cal útil para a
determinação da quantidade real de óxido de cálcio presente no produto gerado pelo
forno, considerando que este parâmetro é um indicador do aumento de carga morta
no sistema.
Outro fator importante é manter regulares manutenções preventivas no filtro de
lama, pois pode prevenir falha ou quebra do equipamento, garantindo boa estabilidade
operacional no forno de cal.
A importância da avaliação das variáveis operacionais do forno e seu
comportamento quando modificado seu consumo específico é muito importante para
geração de um produto de boa qualidade, neste caso, um residual de carbonato de
cálcio na cal entre 2 a 4%. Esta faixa de qualidade é sugerida como o padrão de
qualidade para um controle de temperatura que deve operar dentro das faixas de limite
especificadas no trabalho, para que não ocasione danos a vida útil do equipamento.
Sugere-se, para esta unidade de estudo manter a produção máxima do
metanol, para ser utilizado como combustível auxiliar no forno de cal, pois essa ação
possibilitará a redução do consumo de gás e ainda assim manter um consumo
específico necessário para se obter um produto de boa qualidade. Também é
importante manter o monitoramento de todo o volume de controle da unidade de
calcinação (ou forno de cal) e caustificação, a fim de evitar as consequências trazidas
pela a alta carga morta acumulada no sistema (NPEs).
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