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A Paranapanema é líder e maior produtora brasileira não integrada 
de cobre, com atuação na fundição e no refino de cobre primário e 
na produção de semimanufaturados de cobre e suas ligas.

A empresa atua em toda a cadeia industrial, desde a transformação do 
cobre mineral em cobre metálico até a fabricação e a venda de produtos 
e coprodutos do metal.





NÚMEROS GERAIS

280 mil toneladas
de capacidade total instalada.

99,99% 
de pureza no cobre produzido.

100% de produção doméstica 
de cobre refinado.

2.000 colaboradores



Unidade de Ácido Sulfúrico

Produtos:
- Ácido Sulfúrico 98%
- Ácido Sulfúrico Fraco (>35%)
- Oleum 28%

Capacidade Produtiva:
2.430 t/dia de Ácido Sulfúrico 98%



A Planta de Ácido Sulfúrico da Paranapanema é integrada ao Complexo Metalúrgico e a sua
Seção de Limpeza de Gases é responsável pela redução da temperatura e remoção dos
metais pesados provenientes da fundição do concentrado de cobre.

O Quench-Venturi é o primeiro equipamento da Seção de Limpeza de Gases e entrou em
operação em Nov/2015.

Função: umidificar e reduzir a temperatura do gás proveniente da Metalurgia (de 350 para
80ºC) ao mesmo tempo que promove a sua limpeza de particulados e SO3.

O Sistema é composto por:
- Quench-Venturi;
- Vaso de Retenção;
- Bomba centrifuga de circulação de ácido fraco;
- Bomba diafragma de remoção de sólidos;
- Inserts e bicos pulverizadores, que a partir dos anéis de distribuição, permitem a injeção de

água ácida dentro dos equipamentos.

Breve Introdução



Detalhes Construtivos do Quench-Venturi

O vaso é fabricado em aço carbono com
revestimento de borracha, uma camada de
tijolos antiácido e outra de tijolos de carbono
com rejunte de resina furânica.

Garganta



Quench-Venturi

- Enquanto os bicos spray abaixo da
garganta promovem a redução da
temperatura do gás e sua limpeza
parcial.

- A circulação de líquido através de inserts
tangenciais acima da garganta protegem o
revestimento dessa região contra
temperaturas elevadas;

- O gás proveniente da metalurgia entra
pelo topo do equipamento e flui em contato
co-corrente com o líquido, ácido fraco;

Bicos Pulverizadores (16 no total)

Bicos Pulverizadores (8 no total)

Vaso de 
Retenção

Gás da 
Metalurgia



Detalhes Construtivos do Vaso de Retenção

O vaso é fabricado em fibra de vidro e é
conectado ao Quench-Venturi por um duto,
de onde o gás saturado com vapor e com
mist ácido, formado a partir do contato
rápido do gás quente com o líquido frio,
entra no equipamento.

O Vaso de Retenção é usado para separar
o gás e líquido misturados no Quench-
Venturi e garantir que o gás seja resfriado e
saturado, além disso remove particulados e
SO3 adicionais.



Vaso de Retenção
- A circulação de líquido é feita pela mesma
bomba do Quench-Venturi através de bicos
pulverizadores.

Bicos Pulverizadores (8 no total)

- Esse vaso também fornece o tempo de
residência requerido para as impurezas
voláteis, como o arsênio, condensarem.

- As impurezas insolúveis absorvidas no
Ácido Fraco, líquido circulante, decantam
para o fundo do vaso, de onde são purgadas
via bomba diafragma de transferência de
lama.

Gás do 
Quench-Venturi

Scrubber-VenturiÁcido Fraco da 
bomba de circulação 
do Quench-Venturi



Histórico do Problema
• Parada de Ago/2016
Dez meses após a entrada em operação da nova Seção de Limpeza de Gases, foi verificado:

- Entupimento dos bicos pulverizadores e do fundo do Vaso de Retenção com pedaços de
borracha;

- Grande acúmulo de sólidos nos anéis distribuidores e inserts;



Histórico do Problema
• Parada de Ago/2016

- Desgaste prematuro dos acessórios em Hastelloy C-22 do Quench-Venturi e do duto de
interligação.

Pontos Importantes:

- Na ausência de peças sobressalentes, os bicos defeituosos foram removidos e voltou-se a operação sem 

os mesmos, sendo recolocadas novas peças alguns meses depois. 

- Os bicos pulverizadores do Quench de Hastelloy C-22 foram substituídos por PVDF, acreditando-se que o 

processo de moldagem da peça em metal, ocasionasse descontinuidade e pontos para corrosão futura. 

- Posteriormente foram instaladas válvulas nas linhas de alimentação de cada insert e bico, a fim de permitir 

o bloqueio e limpeza destes com a unidade em operação. 



Histórico do Problema
• Queda do Revestimento de Tijolos do Quench-Venturi em Fev/2017
- Durante o procedimento de  drenagem dos anéis dos bicos spray do Quench, na parada programada do 

dia 10/02, foram encontrados pedaços de tijolos de carbono;

- Foi aberta a BV do duto entre o Quench e o Vaso de Retenção e após inspeção visual, identificado que 

alguns tijolos da região da garganta haviam se desprendido, tendo um deles ido parar no dreno do 

equipamento;

- O equipamento foi fechado e uma inspeção mais rigorosa e o reparo da região danificada foram 

programados para uma parada em 15 dias. Região danificada

Tijolo obstruindo o dreno



Histórico do Problema
- Inspeção realizada de 22 a 25/02 pelas empresas responsáveis pela Tecnologia e instalação do revestimento;

- Dano na região da garganta afetou a resina furânica e a 1ª camada de tijolos de carbono;

- Identificadas 4 alimentações da garganta inserts/válvulas obstruídas;

- Após retirada, identificada corrosão acelerada em 4 inserts;

Insert quase que totalmente obstruído

Inserts em elevado estágio de 
corrosão

Válvula de alimentação de um insert
obstruída com pedaços de borracha

Ausência de resina furânica entre os tijolos Aplicação dos tijolos na montagem do Quench



Histórico do Problema
- Identificadas 4 alimentações da garganta inserts/válvulas obstruídas;

Comparativo entre as regiões onde a alimentação de líquido estava livre e obstruída:

Válvulas e/ou inserts livres

Parede “limpa”

Válvulas e/ou inserts obstruídos

Grande formação de crosta 
na parede



Análise do Fenômeno

- A região da garganta do Quench-Venturi deve ser mantida resfriada para evitar danos ao seu
revestimento, pois a resina furânica resiste apenas a 160ºC.

- Não existe instrumentação para controle de temperatura específica da área danificada;

- Os pontos monitorados de temperatura na saída de gás do Quench-Venturi e a pressão na
descarga da bomba de circulação de Ácido Fraco permitem a identificação de um problema
generalizado de irrigação, mas não a obstrução de poucos inserts/válvulas;

- Os inserts/válvulas obstruídos impactam no resfriamento da garganta e não influenciam na
temperatura de saída dos gases, o que dificulta a identificação prévia de um problema.



- Temperatura de entrada de gás está na faixa de operação?
O Projeto do Gás Cleaning prevê a temperatura de entrada de gás de 350ºC (máximo de 375ºC), valor
dificilmente atingido. Não existiram situações em que essa temperatura tenha sido ultrapassada de forma
contínua.

Temperatura de Entrada de Gás no Quench-Venturi Limite Superior de Controle

CBM-701-R-T-1101-02

°C
LSC.Value

01/08/2016 00:00:00 08/03/2017 13:54:06,916219,58 dias
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Análise do Processo – Projeto x Operação



Análise do Processo – Projeto x Operação

- Temperatura de circulação de líquido está na faixa de operação?
O projeto prevê essa temperatura na faixa de 75ºC e essa variável tem reflexo direto na temperatura de saída
dos gases, que possuem alarme em 80ºC, abertura da válvula de emergência em 85ºC e trip do Soprador em
90ºC de forma a garantir que o sistema opere de forma segura, preservando os equipamentos de fibra.

Tem peratura do ácido c irculante do Quench-Venturi Lim ite Superior de Controle

CBM-701-R-TI-701-1163

ºC
LSC TEMP.Value

01/08/2016 00:00:00 08/03/2017 13:59:52,828219,58 dias
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Análise do Processo – Projeto x Operação
- Os materiais especificados para a região danificada estão de acordo com condições operacionais?

Tijolo: Sim, de acordo com projeto. Possui resistência térmica e mecânica, tem resistência química ao
ataque de flúor.

Rejunte: Sim, de acordo com projeto. Possui resistência térmica (até 160ºC) e química.



Análise do Processo – Projeto x Operação

- Os materiais especificados para a região danificada estão de acordo com condições operacionais?
Inserts e bicos: o projeto prevê o uso de Alloy C-22 tanto nos inserts como nos bicos. Esse material tem

resistência mecânica, térmica e química. Porém uma vez obstruídos, sofrem ataque químico devido a ebulição
do ácido fraco. Os 16 bicos foram substituídos por PVDF em função de desgaste prematuro. Alguns deles já
se encontram novamente comprometidos pela elevada temperatura em função da obstrução.

Bicos em Alloy C-22

Inserts em Alloy C-22

Bico em Alloy C-22 danificado Bico em PVDF



Análise do Processo – Situações Relevantes
• Bombas diafragma de remoção de sólidos fora de operação
- O cone do Vaso de Retenção e a bomba diafragma para remoção de sólidos do sistema obstruíam

frequentemente devido a presença de borracha e/ou pedaços de chapéu de bruxa. Além disso, pelo
projeto, a bomba necessita de uma pressão de ar de 5,1 kgf/cm² para atuação. A pressão de ar atualmente
fica em torno de 3,5kgf/cm², abaixo do requerido para a boa operação do sistema.

- Como alternativa foi instalado um mangote valvulado de drenagem direto para canaleta do Gas Cleaning e
estabelecida uma rotina de drenagem de 3 vezes por turno. Houve melhoria, porém a presença de corpos
estranhos continua causando obstruções exigindo a limpeza com hidrojato.

Mangote temporário



Análise do Processo – Situações Relevantes

• Bomba centrifuga de circulação de ácido fraco com problemas de revestimento
- Desde o ano de 2012 temos enfrentado problemas com as bombas de circulação de ácido fraco da Seção de
Limpeza de Gases, com desprendimento do revestimento de borracha da carcaça e do rotor, acarretando em
grande custo de manutenção e problemas operacionais devido à circulação dessa borracha nos
equipamentos, agravado pela grande presença de sólidos no sistema (embora dentro da faixa prevista no
projeto).



Análise do Processo – Situações Relevantes

• Chapéus de bruxa removidos
- Os chapéus de bruxa instalados nas sucções das bombas de circulação de ácido fraco para retenção de
corpos estranhos foram removidos após a quebra dos mesmos em função da grande quantidade de corpos
estranhos em circulação (borracha).



Medida Meio Ambiente Mão de Obra

Queda do 
Revestimento de 

Tijolos da Garganta do 
Quench-Venturi

Matéria Prima Método Máquina

Identificação das causas fundamentais

- Excesso de sólidos no gás 
da Metalurgia, (deficiência 
no PP do Flash);

- Falha na bomba diafragma de remoção de 
sólidos;

- Falha do revestimento de borracha das 
bombas de circulação de Ácido Fraco;

- Ausência de chapéu de bruxa na sucção 
da bomba de circulação de ácido fraco;

- Ausência de instrumentação 
para controle de temperatura na 
região da garganta;

- Deficiência na purga de sólidos 
do sistema;

- Ausência de rotina de limpeza 
dos inserts/bicos nas paradas;

- Ausência de filtro no dreno do Quench-Venturi;
- Ausência de rotina operacional de 
inspeção dos inserts/bicos;

- Perda da resina furânica;

- Ausência de Plano de 
Manutenção para os inserts/bicos;

- Falta de Gerenciamento de 
Mudança na inserção das válvulas 
nas linhas dos inserts/bicos;

- Obstrução dos inserts/válvulas que 
alimentam os inserts/bicos;

- Falha no projeto de montagem dos tijolos;

Diagrama de Causa e Efeito

- Temperatura elevada do gás 
da Metalurgia;



Problema Por	que? Por	que? Por	que? Por	que? Por	que?

Obstrução	das	
válvulas	que	
alimentam	os	

inserts
Queda	do	

Revestimento	de	
Tijolos	da	Garganta	do	

Quench-Venturi

Perda	da	Resina	
Furânica,	rejunte	
dos	tijolos	de	

carbono

Temperatura	
elevada,	acima	do	

limite	
recomendado

Presença	de	
borracha	e	sólidos	

no	líquido	
circulante

Desprendimento	do	
revestimento	de	borracha	
da	Bomba	de	Circulação	

de Ácido Fraco
Obstrução	dos	

inserts que	irrigam	
a	região	acima	da	

garganta

Falha da Bomba

- Defeitos nas peças 
sobressalentes (empenos);

- Falha na montagem;
- Revestimento de borracha 

não resiste às condições 
operacionais.

Os 5 Porquês

Identificação das causas fundamentais



AçõesTomadas: Novos Controles Implementados
• Monitoramento das temperaturas de entrada dos inserts/bicos do Quench

- Implementada uma rotina de inspeção 2 vezes por turno (posteriormente reduzida para 1 vez por turno) com 
medição manual externa da temperatura de entrada nos inserts/bicos a fim de identificar possível obstrução.

- Medição temporária com objetivo de identificar pontos frios, indicativo de obstrução do insert ou bico. 
Teoricamente quanto mais agrupados os dados, melhor o perfil de temperatura. Um ponto distante dos demais, 
por sucessivas medições, sugere ausência de fluxo por este insert ou bico.



Novo Projeto de Revestimento Refratário
- O projeto de instalação dos refratários foi revisto, em conjunto com a empresa fornecedora dos tijolos, a fim 
de melhorar o ancoramento e evitar a sua queda.

- Um sistema auto-travamento, com rejunte de 5mm na parte interna e 2mm na superfície será implementado 
na Parada de Março/2018.



Novo Projeto do Sistema de Circulação

Em função das ameaças frequentes à continuidade operacional, tendo em vista as constantes
falhas das bombas e consequente obstrução dos bicos/inserts e redução da vida útil do Sistema
Quench-Venturi:

- Contratação da empresa projetista e detentora da tecnologia para uma avaliação geral do sistema de
circulação de líquido e de remoção de sólidos;

- O escopo prevê a revisão das especificações das bombas, instalação de filtros, uma adequação
do sistema às condições operacionais;

- Previsão de entrega do Projeto em Dezembro/2017.



Ações de Melhoria da Bomba/Condições de Processo

- Após o incidente da queda do revestimento da garganta do Quench, houveram novas obstruções do sistema
com pedaços de borracha, e todo o sistema foi novamente aberto e limpo, removendo os pedaços de
borracha e refratários das tubulações e vasos;

- Alteração do material de algumas peças do expelidor da bomba, com maior taxa de desgaste e troca, para
Hastelloy C-22, altamente resistente ao fluido de processo;

- Instalação de um chapéu de bruxa temporário na sucção das bombas, evitando que qualquer corpo
estranho danifique o revestimento de borracha deste equipamento. Instalação prevista para Setembro/2017;

- Instalação de uma tela na descarga da bomba, evitando que num eventual desprendimento do revestimento
de borracha, pedaços deste obstruam os inserts e/ou bicos. Instalação prevista para Setembro/2017;

- Implantação de um plano de inspeção diário de vibração, parâmetro que caracteriza a falha inicial, desgaste
do expelidor;

- Revisão do nível de estoque das peças críticas, com maior índice de substituição. Houveram momentos em
que não haviam peças disponíveis para reparo das bombas.



Situação Atual

O gráfico a seguir apresenta o histórico de falhas das Bombas de Circulação de Ácido Fraco (B-1129 A/B)
no último ano.

Após a queda do revestimento de tijolo em março/2017, pedaços desse material ficaram retidos no circuito
de circulação, provocando danos maiores no revestimento de borracha das bombas, razão do número de
falhas ser bastante elevado nesse mês.

Foi realizada uma limpeza geral no sistema no final do mês de abril, além das ações paliativas, descritas
anteriormente, que tem ajudado a manter baixo o número de falhas a partir de então.

A expectativa é de que na parada de Março/2018, a nova bomba de circulação e a adequação do sistema
de remoção de sólidos entrem em operação, aumentando a confiabilidade e eliminando o problema de
desgaste prematuro dos acessórios/internos do Sistema Quench-Venturi.
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Falhas da Bomba de Circulação do Quench-
Venturi (B-1129 A/B)



Lições Aprendidas

Ø Bomba: É preciso ter confiabilidade em equipamentos críticos e estudar alternativas a estes na ocorrência
de problemas crônicos de performance;

Ø Manutenção e Rotina: Todo projeto ao ser implementado deve possuir Planos de Inspeção, Manutenção,
Limpeza e Rotinas Operacionais bem definidos. O seu cumprimento é essencial para a operação segura
dos equipamentos;

Ø Peças Sobressalentes: Todo projeto ao ser implementado deve possuir uma lista de sobressalentes
necessários para continuidade operacional segura dos equipamentos na ocorrência de falha da peça
instalada (caso inserts e bicos corroídos);

Ø Bases do Projeto: É de fundamental importância que as bases de projeto sejam precisas. Atenção especial
às pressões de ar de instrumento e água industrial. Muitas vezes os valores encontrados em campo são
menores do que o esperado devido a vazamentos no caminho ou baixa eficiência das fontes
(compressores/bombas);

Ø Gestão de Mudanças: Toda mudança deve ter os seus riscos analisados previamente. O que aparenta ser
uma solução pode se transformar em um novo problema (caso das válvulas inseridas na alimentação dos
inserts e bicos).



Obrigada.
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