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Resumo 

 

 Caldeiras de alta pressão operam sob condições extremas. Por esta razão, a 
qualidade da água utilizada para geração de vapor é de grande importância e necessita 
ser de elevada pureza a fim de evitar problemas com depósitos e corrosão que diminuem 
a vida útil de equipamentos e tubulações, prejudicam a segurança operacional e geram 
elevados custos de reparo e manutenção além de perda de produção por paradas não 
programadas. Matéria orgânica, sais e íons dissolvidos, principalmente, são removidos 
por osmose inversa ou troca iônica, evitando depósitos e geração de espuma. No intuito 
de minimizar a ocorrência de corrosão é fundamental garantir que a quantidade de 
oxigênio dissolvido na água de alimentação esteja abaixo de 7,00 ppb. Este e outros gases 
são removidos através de desaeradores mecânicos e de sequestrantes químicos. Diversas 
variáveis devem ser consideradas na remoção de oxigênio dissolvido, tais como: vazão e 
temperatura da água de alimentação da caldeira, proporção entre condensado e água de 
reposição, pressão e temperatura do desaerador e dosagem de sequestrante químico de 
oxigênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do desaerador de uma planta de 
geração de vapor e energia de uma indústria de celulose e definir a melhor condição de 
operação e dosagem de produtos químicos, baseado no potencial de oxi-redução da água 
alimentada à caldeira, principal indicativo de corrosão no interior da caldeira, e na 
concentração de oxigênio dissolvido presente na água. Para alcançar o objetivo foram 
coletados dados de operação da planta e realizadas análises de acompanhamento. 
Durante o acompanhamento, a dosagem de sequestrante de oxigênio foi sendo reduzida 
por patamares de 0,50 ppm do residual de sequestrante de oxigênio partindo do residual 
médio de 2,50 ppm. A análise dos resultados indica que o desaerador opera com 
eficiência satisfatória. Somente foram registradas concentrações elevadas de oxigênio em 
situações de parada da planta. Foi possível constatar a influência da proporção de 
condensado na água de alimentação, propiciando que um volume maior de água de 
reposição, aumentando a concentração de oxigênio na água de alimentação, fosse 
adicionado ao sistema dificultando a remoção de oxigênio dissolvido. A dosagem de 
sequestrante químico de oxigênio mostrou importante papel na manutenção da condição 
redutora adequada para o sistema. Definiu-se que para uma condição segura de operação 
da planta é necessário manter um residual de segurança de 1,00 ppm de sequestrante de 
oxigênio a base de carbohidrazida em situações de operação normal, contínua, em estado 
estacionário. Em momentos de descontinuidade, é necessário utilizar uma dosagem 
maior, propiciando um residual mais alto, tanto quanto 3,00 ppm. Uma redução de 
dosagem, que garante uma diminuição do residual de 2,50 ppm para 1,00 ppm de 
sequestrante de oxigênio, traz uma economia da ordem de R$ 50-100 mil/ano. 
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1 Introdução 

 

1.1 Motivação 

Em indústrias de celulose um dos maiores subprodutos do processo é o licor preto 
gerado no cozimento da madeira. Este licor preto é tradicionalmente queimado em uma 
caldeira para recuperar os químicos do cozimento e liberar calor para geração de energia 
(Wessel, Baxter e Pptac, 2001). Na geração de energia o uso do vapor de água é 
amplamente difundido na indústria. A água utilizada na geração de vapor deve ter uma 
qualidade bastante específica e rigorosa a fim de assegurar a qualidade do vapor, evitar 
corrosão, depósitos e perda de eficiência de troca térmica, além de riscos operacionais 
(Frayne, 2002). 

A fim de tratar a água empregada na geração de vapor se dispõe de diversos métodos, 
sendo bastante comuns a osmose inversa e a troca iônica. A remoção de gases dissolvidos 
como oxigênio e dióxido de carbono da água de alimentação de caldeiras também é um 
parâmetro de suma importância devido à corrosão causada nas tubulações e partes 
internas da caldeira como economizadores. O oxigênio é um elemento altamente reativo 
e mesmo em pequenas quantidades pode causar sérios problemas de corrosão. Falhas 
em tubos de caldeiras geram riscos à segurança operacional e são onerosas, podendo 
causar dias de paradas. 

O oxigênio em contato com superfícies metálicas, nas condições de operação da 
caldeira, provoca corrosão por reagir com a camada de passivação de óxido de ferro 
chamada magnetita transformando-a em hematita – corrosão generalizada. A corrosão 
pode ocorrer também por pitting, na presença de íons como cloretos, por exemplo, ou 
corrosão pontual através da oxidação do ferro metálico. 

Para remoção de oxigênio dissolvido empregam-se vasos pressurizados, chamados 
desaeradores, que podem assumir diversas configurações. Os desaeradores utilizam 
vapor saturado em íntimo contato com a água dividida em pequenas gotículas, 
promovendo o seu aquecimento. A quantidade remanescente de oxigênio é removida 
com emprego de um sequestrante químico de oxigênio. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar a eficiência da desaeração mecânica e 
química de um desaerador do tipo Tray de uma caldeira de alta pressão de uma indústria 
de celulose que utiliza um sequestrante químico a base da carbohidrazida. Os objetivos 
específicos são denifir a melhor condição de operação para o desaerador mecânico e para 
dosagem de sequestrante químico. 

 

1.3 Estrutura do trabalho  

O presente trabalho apresenta na revisão bibliográfica todo embasamento teórico 
para operação de um desaerador mecânico bem como da remoção de oxigênio dissolvido 
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por meio de um sequestrante químico e os processos corrosivos envolvidos na presença 
deste gás em demasia. Apresenta-se também a planta em estudo e os dados de 
acompanhamento da operação e ainda as conclusões obtidas. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

Uma caldeira é um vaso de pressão que contém uma fornalha e áreas projetadas para 
troca de calor. Provê um meio do calor de combustão ser transferido para água até que 
ela esteja aquecida ou vaporizada. A água quente ou como vapor é então útil para 
transferir o calor para o processo (Steingress, 2001; Steingress, Frost e Walker, 2003). 

 Caldeiras de alta pressão operam com vapor a pressões superiores a 950 psig (Frayne, 
2002). As condições no ciclo água-vapor são extremas em termos de temperatura e 
pressão e outras características do vapor. Devido à perda de condensado causado por 
purgadores ou vazamentos no ciclo de geração ou pelo emprego no processo, água de 
reposição é continuamente adicionada (Rajakovic-Ognjanovic et al., 2011). A água de 
alimentação de caldeiras é então composta pelo condensado que retorna do processo e 
pela água de reposição. 

Em função da condição severa de operação de uma caldeira de alta pressão, a água de 
reposição deve ser de alta pureza podendo ser tratada, por exemplo, através de osmose 
inversa ou troca iônica. A osmose inversa está baseada no escoamento da água através 
de uma membrana semipermeável do meio mais concentrado para o meio mais diluído 
pela aplicação de pressão no lado mais concentrado. A troca iônica consiste na 
substituição de íons predominantemente de cálcio e magnésio em solução por íons de 
sódio através de resinas sintéticas. Estes métodos são empregados para remover dureza e 
sólidos dissolvidos da água (Jain, 2012). 

O retorno de condensado também é um ponto crítico, pois a operação deficiente do 
condensador de vapor de uma turbina e contaminações de processo podem introduzir 
grandes quantidades de oxigênio e outros elementos no sistema de água de alimentação 
(Buecker, 2008). As conexões flangeadas são pontos comuns de entrada de ar, por 
exemplo. Sendo assim o condensado deve ser também tratado através de filtros 
mecânicos, resinas de troca iônica ou pela adição de condicionantes químicos (Nordmann 
e Fiquet, 1996). 

Toda água de fonte natural contém gases dissolvidos. Certos gases, como dióxido de 
carbono e oxigênio, aumentam bastante a corrosão. A remoção de oxigênio, dióxido de 
carbono e outros gases não condensáveis da água de alimentação de caldeiras é 
importante para prolongar o tempo de vida útil dos equipamentos da caldeira bem como 
para segurança operacional. Na desaeração, gases dissolvidos são expelidos pelo 
aquecimento da água de alimentação antes que ela entre na caldeira (Jain, 2012). 

Em caldeiras modernas, a maior parte do oxigênio dissolvido é removido 
mecanicamente e a quantidade remanescente é sequestrada quimicamente. A 
degaseificação mecânica é tipicamente realizada com degaseificadores a vácuo que 
reduzem os níveis de oxigênio a concentrações menores que 0,5-1,0 mg/l ou por 
desaeradores que empregam vapor, os quais podem reduzir a concentração de oxigênio 
até a faixa de 0,005-0,010 mg/l. Mesmo pequenas quantidades de oxigênio são o 
bastante para causar corrosão na temperatura e pressão da caldeira (Farahbod, 2012). 

A ASME, American Society of Mechanical Engineers, através de suas publicações 
técnicas, fornece tabelas com referências para os principais parâmetros de controle para 
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água de caldeiras em diversas faixas de pressão. Na Tabela 2.1 apresentam-se os dados 
para caldeiras do tipo aquatubular conforme CONSENSUS DOCUMENT ON OPERATING 

PRACTICES FOR THE SAMPLING AND MONITORING OF FEEDWATER AND BOILER WATER CHEMISTRY IN 

MODERN INDUSTRIAL BOILERS, publicação da ASME, destacando a concentração máxima de 
oxigênio dissolvido para operação segura de uma caldeira de alta pressão que deve ser 
menor que 7,0 ppb. É importante ressaltar que esta medição deve ser realizada antes da 
adição de sequestrante químico de oxigênio, o qual irá remover o oxigênio remanescente.  

 

Tabela 2.1: Parâmetros físico-químicos de controle da água de caldeiras. Em destaque a 
recomendação técnica do limite para concentração de oxigênio na água de alimentação. 

  

Nas linhas da tabela apresenta-se o parâmetro de controle; nas colunas as faixas de 
pressão de operação. Fonte: Frayne (2002). 

 

2.1 Mecanismos de corrosão 

Embora o mecanismo de corrosão por oxigênio seja um processo bastante 
complicado, é possível representar de modo geral a célula de corrosão a baixa 
temperatura conforme a Figura 2.1 (Farahbod, 2012).  

 

                  (2.1) 

                     (2.2) 

 

Em soluções alcalinas, a principal reação catódica é expressa na equação 2.1. No 
ânodo, ocorre a reação ilustrada na equação 2.2. Sobre condições anaeróbicas, o 
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hidróxido de ferro II pode ser oxidado para formar oxido de ferro II e III e hidrogênio 
molecular. Este processo é descrito pela reação de Schikorr abaixo (Rihan e Nesic, 2006). 

 

                        (2.3) 

 

A maior parte do oxigênio dissolvido na água atua na camada protetora de magnetita 
(Fe3O4) formando então outro óxido de ferro chamado hematita (Fe2O3) na superfície do 
metal de modo a removê-la causando corrosão pontual. A reação correspondente à 
corrosão do metal é apresentada abaixo (Farahbod, 2012). 

 

                   (2.4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Célula de corrosão do aço carbono (Farahbod, 2012). 

 

2.2 Mecanismos de passivação 

Os últimos traços de gases dissolvidos na água de alimentação de caldeiras podem ser 
removidos com o emprego de sequestrantes de oxigênio, como sulfito de sódio ou 
hidrazina (Eldin e Arain, 1989). Sequestrantes de oxigênio são, por definição, agentes 
redutores e criam boas condições para a redução na superfície do metal. Dentro da faixa 
adequada de pH, estas condições de redução promovem o desenvolvimento de uma 
camada de magnetita, um aderente e denso filme de passivação cuja função é proteger o 
metal contra corrosão (Frayne, 2002). Na Figura 2.2 está ilustrada a diferença entre a 
camada de magnetita formada através de reações de passivação e espontânea formação 
e deposição. 
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Figura 2.2: Camada de passivação do metal e partículas de magnetita depositada 
(NalcoCompany, 2006). 

 

2.2.1 Hidrazina 

Hidrazina, N2H4, é usado como inibidor de corrosão e sequestrante de oxigênio e é 
considerado efetivo no tratamento de água de alimentação de caldeiras (Otsuka, 2002). 
(Frayne, 2002). Nas equações abaixo são ilustradas as reações da hidrazina com o 
oxigênio e com a hematita (Fe2O3) respectivamente (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010). 

 

        
      

      
        (2.5) 

          
        

          
      

          (2.6) 

 

2.2.2 Carbohidrazida 

Carbohidrazida, (N2H3)3CO, é um derivado da hidrazina que frequentemente é 
utilizado no lugar da hidrazina como um sequestrante de oxigênio em todos os tipos de 
caldeiras. Sua reação com o oxigênio é similar a da hidrazina. Na realidade, as inúmeras 
reações intermediárias resultam em maior reatividade e melhor passivação das 
superfícies metálicas (Blanco et al., 1992). 

A carbohidrazida provê o sequestro do oxigênio e também a passivação do metal. 
Como sequestrante de oxigênio, a temperaturas abaixo de 135°C, a reação é dada pela 
equação conforme segue (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010): 

 

                    
       

               
 (2.7) 

 

Acima de 135°C, a carbohidrazida começa a hidrolisar à hidrazina, que por sua vez 
reage conforme as equações 2.5 e 2.6 com oxigênio e com a hematita respectivamente. 
Como agente de passivação, reage com os óxidos de ferro ou cobre, produtos de corrosão 
por oxigênio (equação 2.4), formando a camada de óxido protetor (Fe3O4 – Magnetita). A 
reação de hidrólise da carbohidrazida é apresentada abaixo (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010). 
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 (2.8) 

 

Na equação abaixo, está ilustrada a reação da carbohidrazida que promove a 
passivação das superfícies metálicas (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010). 

 

           
                       

       
               

 (2.9) 

 

A fórmula estrutural da carbohidrazida é apresentada na Figura 2.3 (Vasile-Pafili e 
Bartzis, 2010). 

 

 

 

Figura 2.3: Fórmula estrutural da carbohidrazida (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010). 

 

2.3 Solubilidade de gases na água 

A solubilidade de gases em líquidos normalmente diminui com o aumento da 
temperatura. Um modelo termodinâmico simples pode ser utilizado para explicar este 
comportamento. A solubilidade do oxigênio é maior na água mais fria que em água 
aquecida. O gás oxigênio se insere em espaços que existem na rede de ligações de 
hidrogênio das moléculas de água sem forçar para que se afastem. O oxigênio então é 
então aprisionado pelas moléculas de água que o fixam fracamente. O processo como um 
todo é exotérmico (Eley, 1939). 

A pressão parcial de oxigênio na atmosfera em contato com a água é outro fator que 
desempenha papel importante. A solubilidade do oxigênio em água é aproximadamente 
proporcional à sua pressão parcial na atmosfera, relação esta expressa pela Lei de Henry, 
conforme a equação que segue (Frayne, 2002). Logo, uma atmosfera com maior pressão 
parcial de oxigênio conduzirá para que exista mais oxigênio dissolvido na água (Mysels, 
1955). Estes são os dois princípios básicos aplicados na operação de um desaerador que 
emprega vapor. O vapor que entra em contato com a água e aquece-a é considerado livre 
de oxigênio e com isto perturba-se o equilíbrio, forçando a saída do oxigênio dissolvido da 
água. Na Figura 2.4 está ilustrado o equilíbrio líquido-vapor estabelecido no interior do 
desaerador. Na Figura 2.5 apresenta-se o diagrama de solubilidade do gás oxigênio em 
água. 
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            (2.10) 

Onde: 

                                       

                                                        

                            

 

Figura 2.4: Equilíbrio entre oxigênio na água e no ar em contato. À esquerda, a condição 
normal; à direita o deslocamento do equilíbrio (NalcoCompany, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5: Diagrama de solubilidade do oxigênio em água em função da temperatura e 

pressão (NalcoCompany, 2006). 
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2.4 Desaeradores mecânicos 

Em caldeiras com metalurgia mista, oxigênio é indesejado, e deve ser removido 
mecanicamente, processo chamado de desaeração física ou mecânica em um desaerador 
e por via química com um sequestrante de oxigênio (Vasile-Pafili e Bartzis, 2010). 
Desaeradores permitem o íntimo contato da água de reposição e água de alimentação da 
caldeira com vapor. Assim este equipamento provê não somente o aquecimento da água, 
mas a sua desaeração mecânica. Podem se apresentar de muitas formas como 
desaerador tipo tray, empacotado, spray e atomizador (Frayne, 2002). 

O mecanismo básico da desaeração é o mesmo para todos os tipos de desaeradores 
que é o contato da água com uma atmosfera livre de oxigênio (vapor), que perturba 
deliberadamente o equilíbrio entre o oxigênio da água e do vapor (Figura 2.4). O vapor 
serve também como um gás de purga que conduz o os gases removidos até o vent, 
válvula manual de purga, onde são eliminados com uma parte do vapor (Frayne, 2002). 

A água é bombeada de um tanque de estocagem e entregue ao desaerador. No 
desaerador é aspergida, através de um bocal com mola, na atmosfera de vapor em 
contracorrente. A água é então aquecida poucos graus abaixo da temperatura de 
saturação do vapor e mais de 95% do oxigênio é removido no vapor (Frayne, 2002). 

 

2.4.1 Desaerador tipo Tray 

A água de alimentação passa pela seção inicial sendo aspergida por um bocal 
formando uma folha cônica onde encontra a zona de vapor e ocorre remoção parcial do 
oxigênio (Sharma et al., 2010). A água de alimentação então segue passando através de 
uma bateria de bandejas que proporcionam a formação de gotículas de água que se 
formam e reformam permitindo maior aquecimento até à temperatura de saturação do 
vapor e remoção quase completa do oxigênio e outros gases não condensáveis 
remanescentes (Frayne, 2002). A Figura 2.6 ilustra a entrada da água de alimentação no 
desaerador e a formação de duas regiões características: folha cônica líquida contínua 
seguida pela região de gotículas (Sharma et al., 2010). Na Figura 2.7 apresenta-se um 
desenho esquemático da configuração padrão de um desaerador do tipo Tray. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6: Ilustração das duas regiões características: zona de líquido contínuo e de 
gotículas (Sharma et al., 2010). 
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Figura 2.7: Desenho esquemático do desaerador do tipo Tray (NalcoCompany, 2006). 

 

2.4.2 Desaerador tipo Spray 

O funcionamento do desaerador do tipo Spray está fundamentado nos mesmos 
princípios físicos que o desaerador do tipo Tray, no entanto a construção do equipamento 
é diferente. Os desaeradores do tipo Spray possuem uma zona de pré-aquecimento na 
qual a água é aspergida por bocais, propiciando que a água e vapor mantenham contato 
íntimo, aquecendo a água até próximo à temperatura de saturação. A água então é 
direcionada para segunda seção do desaerador. Na segunda seção a água passa através 
de um orifício de distribuição, provocando uma pequena perda de pressão. A água se 
torna superaquecida e entra em ebulição imediatamente. Esta ação provoca a expulsão 
do oxigênio remanescente (Frayne, 2002). O desenho esquemático do desaerador do tipo 
Spray é apresentado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Desenho esquemático do desaerador do tipo Spray (NalcoCompany, 2006). 
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3 Materiais e Métodos 

 

No presente trabalho, para avaliar a influência da remoção mecânica e química dos 
gases dissolvidos na água de alimentação, foram coletados dados operacionais de uma 
planta de geração de vapor de uma indústria de celulose situada no estado do Rio Grande 
do Sul no período de 13/01/14 à 23/03/14. Foram coletados dados de concentração de 
oxigênio dissolvido (ppb) na água de alimentação, residual de sequestrante de oxigênio a 
base de carbohidrazida (ppm), vazão e temperatura da água de alimentação, pressão de 
operação do desaerador, potencial de oxidação-redução (ORP) e vazão de condensado na 
composição da água de alimentação. 

O vapor gerado é utilizado em 3 turbinas, das quais somente uma é provida de 
condensador. Além de gerar energia, parte do vapor é empregado para aquecimento no 
processo. A planta de geração de vapor em estudo utiliza água desmineralizada, obtida 
através de um sistema de troca iônica, para reposição das perdas. A Figura 3.1 ilustra a 
sequência de tratamento por troca iônica pelo qual a água, chamada WFC, água 
floculada, passa antes de ser alimentada a caldeira. A Figura 3.1 apresenta também o 
destino do vapor.  

O condensado gerado no condensador da turbina e a fração que retorna do processo 
é estocado em um tanque. Este condensado é filtrado em filtros mecânicos. Após ser 
filtrado, o condensado chamado de condensado tratado é armazenado no tanque de 
condensado antes de ser alimentado ao desaerador juntamente com a água 
desmineralizada.  

 

Figura 3.1: Diagrama de blocos da planta de tratamento da água e geração de vapor. 
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3.1 Desaerador 

O desaerador da planta em estudo é do tipo Tray (bandejas ou pratos). O desaerador 
e o tanque de água de alimentação formam um conjunto único que promove o 
aquecimento e remoção dos gases dissolvidos. A Figura 3.2 ilustra esquematicamente a 
montagem deste sistema. Como pode ser visto na Figura 3.2, o desaerador está disposto 
sobre o corpo do tanque de água de alimentação. O vapor é injetado em tubos 
perfurados no interior do tanque de água de alimentação, sendo borbulhado na água 
promovendo aquecimento. 

 

Figura 3.2: Desaerador montado sobre tanque de água de alimentação. Em verde, 
escoamento do vapor em contra-corrente com a água e condensado em azul. 

 

A água desmineralizada usada como reposição é injetada na parte superior do 
desaerador e desce ao longo do comprimento deste equipamento, formando gotículas ao 
passar pelas bandejas perfuradas. O condensado por sua vez é injetado numa região 
intermediária devido à sua temperatura mais elevada em relação à água desmineralizada 
e também para possibilitar maior controle sobre a qualidade do condensado. O 
condensado se mistura à água desmineralizada e também passa pelo processo de 
formação de gotículas cuja função é obter íntimo contato entre água e vapor (Figura 3.2). 
As bandejas do desaerador são construídas com padrões diferentes de furação e estão 
dispostas de modo a permitir a passagem do vapor ascendente. A Figura 3.3 ilustra este 
detalhe. Na Figura 3.4 são apresentadas imagens do desaerador durante sua montagem. 
Na Figura 3.4 é possível observar o padrão de montagem das bandejas do desaerador. 

 

 

Adição de sequestrante 
de oxigênio 
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Figura 3.3: Escoamento ascendente do vapor (setas vermelhas) e descendente da água 
desmineralizada (seta azul) e condensado (seta rosa). As setas amarelas indicam a mistura 

de água desmineralizada e condensado. Detalhe do ponto de alimentação da água 
desmineralizada e de condensado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: Detalhe da construção das bandejas. A seta indica o espaço destinado à 
passagem do vapor ascendente. 

 

3.2 Coleta de dados 

Os dados para análise foram coletados diretamente do SDCD, sistema digital de 
controle distribuído da Siemens-Invensys, ou obtidos através de análises laboratoriais, a 
cada 4h, por um operador da planta e registrados em uma planilha. 

O teste no desaerador foi realizado a fim de obter o melhor ajuste de dosagem de 
sequestrante de oxigênio, reduzindo a dosagem de 0,50 ppm de residual de sequestrante 
de oxigênio a cada semana desde um residual de 2,50 ppm até um patamar em que fosse 
detectada a presença de oxigênio na água de alimentação da caldeira e então alterar 
variáveis mecânicas de operação para melhorar a eficiência do equipamento. Ao longo do 
acompanhamento foram coletados dados tanto da água de alimentação como do 
condensado e dados de operação do desaerador. A Figura 3.5 apresenta a tela do SDCD 
com a indicação dos parâmetros de processo da planta. 
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Figura 3.5: Tela do SCDC de onde os dados operacionais eram obtidos no momento das 
coletas de amostra. Em destaque os indicadores de vazão (FI-020) e temperatura (TI-004) 
de água de alimentação, vazão de condensado (FI-366) e a malha de controle de pressão 

do desaerador (PIC-367). 

 

A concentração de oxigênio na água de alimentação da caldeira foi obtida através de 
um medidor online instalado para realização do teste. O equipamento empregado foi o 
modelo ORBISPHERE 3650/111 do fabricante HACH com resolução de até 1,00 ppb de 
oxigênio. 

Os dados de ORP (potencial de oxidação-redução em mV) foram obtidos através do 
sistema de amostragem contínua do fornecedor do sequestrante de oxigênio. A amostra 
era coletada por uma tubulação de ¼ in na entrada do economizador de vapor 1, na 
pressão e temperatura do processo, e direcionada até o sistema de amostragem onde a 
amostra tinha sua temperatura, pressão e ORP medidas. Os eletrodos de referência e 
medição usados foram de Ag/AgCl e de Pt/RTD respectivamente. 

 

3.3 Análises laboratoriais 

Além dos dados de vazão, pressão e temperatura de operação foram realizadas 
análises para determinar o residual de sequestrante de oxigênio presente na água. A 
análise foi feita utilizando um método espectrofotométrico. Os reagentes utilizados foram 
o DEHA 1 e DEHA 2 do fabricante HACH e as leituras foram realizadas em um 
espectrofotômetro DR 2500. 
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3.3.1 Descrição do procedimento analítico 

As amostras foram coletadas (no ponto de amostragem da turbo-bomba) em frascos 
plásticos e analisadas imediatamente após a coleta. Uma cubeta redonda de 20 mL foi 
utilizada para preparar as amostras e realizar as reações antes da leitura no 
espectrofotômetro. Após ambientação da cubeta, colocou-se 10 mL de amostra na 
cubeta redonda através de uma pipeta graduada. Adicionou-se o reagente DEHA 1 na 
forma sólida em pó. Fechou-se o frasco e agitou-se para que dissolvesse o reagente. Após 
foi adicionado 4 gotas do reagente DEHA 2. Posteriormente à adição do reagente DEHA 2, 
fechou-se a cubeta redonda e esta foi armazenada em local escuro durante 10 minutos 
antes da leitura. Transcorridos 10 minutos, transferiu-se o conteúdo para uma cubeta 
retangular de 20 cm e então foi realizada a leitura. Na Figura 3.6 está representada a 
sequência de passos do método analítico. 

 

 

Figura 3.6: Procedimento analítico para determinação do residual de oxigênio dissolvido. 

 

3.4 Medição de ORP 

A medição de ORP não é algo novo, contudo somente vem sendo utilizada mais 
recentemente por um número significativo de plantas devido ao maior entendimento dos 
benefícios de medir a ORP. A medição de ORP utiliza um eletrodo similar ao utilizado para 
medições de pH. Em sistemas redutores, encontram-se valores de ORP mais baixo (Filer e 
Janick, 1998).  

Conforme foi apresentado, o oxigênio dissolvido desempenha importante papel na 
corrosão de superfícies metálicas gerando valores de ORP menos negativos. Com o 
aprofundamento da compreensão dos sistemas de medição de ORP, os produtos 
químicos tiveram uma mudança no foco do seu papel de sequestrantes de oxigênio para 
agentes redutores. Os resultados de teste realizados em diversas plantas de geração de 
energia mostram uma tendência a apresentar valores mais negativos de ORP, tipicamente 
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tão negativos quanto -300 mV (Filer e Janick, 1998). O tratamento da água de 
alimentação com residual de sequestrante de oxigênio exibe valores de ORP da ordem de 
-350 mV (Buecker, 2002).  

A medição de ORP na temperatura e pressão do processo (AT ORP) provém 
informações valiosas sobre a condição da corrosividade do sistema. A Figura 3.7 ilustra 
esquematicamente o comportamento da AT ORP, oxigênio dissolvido e dosagem de 
sequestrante de oxigênio. A Tabela 3.1 traz as recomendações técnicas do EPRI, Eletric 
Power Research Institute, para os parâmetros de qualidade da água. Em destaque na 
Tabela 3.1 os parâmetros de acordo com o tipo de condicionamento químico da água de 
alimentação da caldeira na planta em estudo. Nota-se analisando a tabela seguinte que a 
faixa de trabalho adequada para o potencial de oxi-redução (ORP) é de -250 a -350 mV. 

 

Tabela 3.1: Limites para parâmetros físico-químicos da água de alimentação e 
condensado. 

 

 

Nas linhas os parâmetros de controle; nas colunas o tipo de tratamento químico 
empregado. Fonte: NalcoCompany (2007). 
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Figura 3.7: Objetivo do tratamento de água com sequestrante de oxigênio e 
monitoramento de ORP (NalcoCompany, 2009). 
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4 Resultados e discussão 

 

A presença de oxigênio dissolvido na água de alimentação da caldeira se manteve 
abaixo do limite de detecção do instrumento (1,0 ppb) ao longo de quase todo o teste, 
exceto em dois momentos de descontinuidade operacional causados por um blackout na 
planta nos dias 22/01/14 e 10/02/14, destacados na Figura 4.1. Em paradas e partidas de 
uma planta há maior propensão para aparecimento de oxigênio na água de alimentação 
devido à redução da temperatura do sistema conforme trabalho de Bulloch e Rochford 
(1997).  

O residual do sequestrante de oxigênio iniciou em aproximadamente 2,50 ppm, 
conforme a orientação do fornecedor do produto de manter entre 1,00-3,00 ppm. A 
coleta de dados iniciou a partir do dia 13/01/14, sendo que os primeiros dois dias foram 
considerados como um histórico do teste, período durante o qual não foram feitas 
alterações na dosagem de sequestrante de oxigênio. A Figura 4.1 apresenta o 
comportamento da concentração de oxigênio dissolvido ao longo do teste. Na Figura 4.2 
apresenta-se a evolução do residual do sequestrante de oxigênio.  

Na Figura 4.2, vê-se em destaque dois momentos de alta concentração de 
sequestrante de oxigênio. O primeiro dos picos ocorreu por um aumento de dosagem 
para reduzir a concentração de oxigênio inserida no sistema devido à parada da planta. A 
alta concentração destacada em um segundo momento se deve à redução da vazão de 
alimentação da caldeira, concentrando o sequestrante que continuou sendo dosado na 
mesma vazão. 

 
Figura 4.1: Concentração de oxigênio dissolvido ao longo do teste. 
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Figura 4.2: Concentração residual de sequestrante de oxigênio no período em avaliação. 

 

A vazão de alimentação de água da caldeira se manteve acima de 250 ton/h durante 
quase todo o teste conforme média do histórico de operação. Apesar de não haver 
variação significativa da vazão de alimentação, a proporção de água de reposição e de 
condensado sofreu alteração neste período. A partir do dia 21/01/14 a vazão de 
condensado foi reduzida em torno de 30% e compensada pelo aumento da água de 
reposição. A vazão de condensado foi reduzida por apresentar concentração de ferro 
acima do recomendado. A Figura 4.3 apresenta os dados referentes às vazões de 
alimentação e de condensado. Com a menor vazão de condensado a tendência é que a 
água de alimentação tenha mais oxigênio dissolvido devido a maior quantidade de 
oxigênio dissolvida na água de reposição em comparação ao condensado. Athey, Martin e 
Spencer (1990) e Bulloch, Healey e Rochford (1996) obtiveram resultados experimentais 
semelhantes. 

Figura 4.3: Vazões de alimentação e condensado ao longo do teste em planta. 

 

A temperatura da água de alimentação, medida na saída do tanque de alimentação, 
cujo objetivo operacional é de 123 °C, manteve-se bastante estável com valor mínimo de 
121,6 e máximo de 124,6°C. A pressão de operação do desaerador é na realidade a 
pressão do conjunto desaerador e tanque de água de alimentação. Esta variável 
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operacional também foi avaliada e se manteve estável ao longo do período de 
acompanhamento, entre 0,90 e 1,09 kgf/cm2. O setpoint para pressão de operação do 
desaerador é de 1,00 kgf/cm2 sendo ajustado injetando mais ou menos vapor no tanque 
de alimentação. Na Figura 4.4 o comportamento da temperatura e pressão de operação 
do desaerador é apresentado. 

Figura 4.4: Pressão e temperatura ao longo do acompanhamento em planta. 

 

Os dados da medição de ORP, potencial de oxirredução, do sistema são apresentados 
na Figura 4.5. As medições de ORP apresentaram gradativo aumento, ou seja, se 
tornando menos negativo. Este comportamento está atribuído à redução de dosagem do 
sequestrante de oxigênio que também age como composto redutor. Resultados 
semelhantes foram reportados por Bulloch, Healey e Rochford (1996) e Bulloch e 
Rochford (1997) empregando hidrazina como sequestrante de oxigênio. Em dois 
momentos ao longo do teste, nos dias 10/02/14 e 08/03/14, evidencia-se queda abrupta 
nas medições de ORP. Avaliando a Figura 4.5 é possível ver que nestes dois dias a 
concentração do residual de sequestrante de oxigênio esteve mais alta. No dia 10/02/14, 
o aumento de dosagem decorreu do aparecimento de oxigênio dissolvido em altas 
concentrações, devido à parada da planta (Figura 4.6). No dia 08/03/14 ocorreu uma 
redução de produção da caldeira, conforme pode se evidenciado pela menor vazão de 
água de alimentação (Figura 4.3). Como o ajuste de dosagem do sequestrante é manual e 
manteve-se a mesma vazão de produto, este teve sua concentração aumentada 
conforme pode ser visualizado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Evolução dos dados de ORP e residual de sequestrante de oxigênio. 

Figura 4.6: Concentração de oxigênio dissolvido e residual de sequestrante de 
oxigênio. 

 

O primeiro dos dois eventos de concentração de oxigênio diferentes de zero, ocorrido 
no dia 23/01/14, bem como a persistência de oxigênio no sistema até o dia 25/01/14 
também está relacionado com o fato de, a partir do dia 21/01/14, ter sido reduzida a 
proporção de condensado na água de alimentação da caldeira, conforme pode ser visto 
na Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Correlação entre o aparecimento de oxigênio no sistema e a redução da 
proporção de condensado na água de alimentação. 

 

Avaliando a Figura 4.8, podemos ver que no primeiro evento de oxigênio no sistema 
não houve significativa variação de ORP, fato que pode ser explicado devido ao residual 
de sequestrante de oxigênio ainda não ter sido reduzido em grandes quantidades, sendo 
que o residual estava em 1,00 a 2,00 ppm, conforme Figura 4.6. Já no segundo evento, há 
um registro de redução de ORP devido ao aumento na dosagem de sequestrante de 
oxigênio, cujo residual detectado foi além de 3,00 ppm. 

A Figura 4.9 apresenta os momentos no quais a dosagem do sequestrante de oxigênio 
foi reduzida e os dados de ORP. Analisando a Figura 4.9 podemos perceber que as 
medições de ORP realizadas, quando o sequestrante de oxigênio deixou de ser dosado 
(15/03/14), mostram um sistema mais instável, com maior variabilidade. 

Figura 4.8: Oxigênio dissolvido versus ORP. 
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Figura 4.9: Dados de ORP. Em detalhe, as mudanças de dosagem. 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

A partir dos dados coletados ao longo do acompanhamento podemos concluir que o 
desaerador em estudo opera com eficiência bastante satisfatória mantendo a 
concentração de oxigênio na água de alimentação da caldeira abaixo do limite de 
detecção do instrumento de 1,0 ppb, garantindo uma operação segura da planta. Os 
atuais parâmetros de operação do desaerador são satisfatórios, pois o mesmo foi capaz 
de absorver mudanças como a significativa redução na proporção do condensado na água 
de alimentação a partir do dia 21/01/14. Notou-se que a variação da carga na planta de 
geração de vapor, em momentos de partida e parada, é o principal causador de variações 
no potencial de corrosão do sistema medido através de ORP. 

Para a planta em estudo é possível concluir que em momentos de operação contínua, 
em estado estacionário, a dosagem de sequestrante químico é o principal parâmetro que 
influencia na variação de ORP. A dosagem de sequestrante de oxigênio desempenha 
importante papel nas situações de parada e partida, mantendo o sistema protegido 
contra entrada de oxigênio e mantendo valores de ORP dentro da faixa recomenda pela 
EPRI e pelo fornecedor do sequestrante químico. Não é recomendado que seja 
interrompida completamente a adição do sequestrante  de oxigênio. Os resultados 
indicam que se deve manter em baixa dosagem, para garantir uma boa condição redutora 
na água de alimentação da caldeira. Esta dosagem de segurança também tem o intuito de 
sequestrar o oxigênio em possíveis situações de distúrbios nas quais o desaerador não 
seja capaz de remover o oxigênio da água, para que a caldeira não fique susceptível à 
ação corrosiva. Um residual contínuo mínimo de sequestrante de 1,00 ppm deve ser 
mantido. 

Em situações de partida e parada há uma tendência grande do sistema em apresentar 
altas concentrações de oxigênio, logo se conclui que nestas condições deve-se aumentar 
o residual de sequestrante de oxigênio para valores de 3,0 ppm até normalizar a 
condição. Com esta redução de dosagem de 2,50 para 1,00 ppm de residual de 
sequestrante de oxigênio projeta-se uma redução de custo da ordem de R$ 50-100 
mil/ano. 

Como trabalho futuro é interessante estudar a possibilidade de melhorar o controle 
da dosagem de sequestrante de oxigênio utilizando um controlador. Isto pode ser feito 
utilizando as medições de ORP como variável controlada e a dosagem de sequestrante de 
oxigênio como variável manipulada. Assim será possível obter menos variabilidade no 
ORP. Outra sugestão de trabalho futuro é desenvolver um modelo que descreva o sistema 
possibilitando a simulação de outras condições operacionais. 
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