ESTUDO DE CASO
Resolução de Problema do Consumo
elevado de Água na Planta de Papel e
Celulose do Grupo Suzano em São Paulo
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ESTUDO DE CASO
Resolução de Problema do Consumo de Água
na Planta de Papel e Celulose do Grupo Suzano
Por Jennifer Kerckhoff, Gerente de Marketing Vertical,
McCrometer
Resumo
Quando os engenheiros da fábrica da
Suzano Papel e Celulose de São Paulo notaram
medições de consumo irregulares na planta
construída próxima a um rio, havia um motivo
imediato de preocupação, porque ameaçava a
produtividade da planta. O Grupo Suzano é uma
empresa brasileira diversificada e que produz mais
de um milhão de toneladas de papel por ano, que
é vendido no Brasil e no exterior.
A empresa tem um grande orgulho de
suas 30 marcas diferente de papel, que incluem
papéis de escritório revestidos e não revestidos e
papelão. A empresa cultiva seu próprio estoque
de eucalipto por meio de técnicas de agricultura
sustentável e foi pioneira no desenvolvimento de
papel 100% reciclado no Brasil.

O medidor de vazão problemático agora
estava causando vários problemas de forma
sistêmica, o que afetou a eficiência do processo.
Estas questões incluía custos de bombeamento
mais altos do que o necessário, o excesso de
consumo de água com os potenciais impactos
ambientais e sobre-utilização de consumíveis
de análises de água e tratamento de produtos
químicos antes da reciclagem da água.
Além disso, a instalação deveria ser
feita sem a parada da produção, de modo que a
modificação ou substituição do medidor de vazão
tinha de ser executado sem afetar as operações da
planta.

O Problema
Sem uma medição de vazão de água
confiável em sua linha de consumo de 42
polegadas, as bombas da planta ou estavam
retirando água demais ou muito pouco para uma
operação mais eficiente.
Os engenheiros da planta determinaram
que um medidor de vazão eletromagnético
instalado nesta linha era o problema, porque no
passado o medidor estava propenso a perder o
seu sinal, o que levou a medição incorreta.
Para complicar as coisas, o rio Tietê, fonte
de água da fábrica para a linha de admissão, possui
resíduos pesados que afetaram a capacidade dos
medidores de vazão em medir com uma boa
exatidão e confiabilidade.
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Figura 1: Conversor usado com o Med Mag SPI

A Solução
Os engenheiros da planta de Papel e Celulose da
Suzano entrou em contato com a equipe de aplicações
da McCrometer para encontrar uma solução para o
problema. Especialistas em aplicações da McCrometer
recomendaram o medidor eletromagnético modelo SPI
Mag™.
Este Medidor Eletromagnético por tipo Inserção
de ponto único (SPI) fornece uma solução altamente
eficaz em termos de custos para uma medição confiável
do fluxo em condutos forçados e pressurizados.
Ao contrário dos medidores eletromagnéticos
convencionais, o custo do SPI Mag é independente do
tamanho da tubulação, por causa do estilo do sensor
de inserção. Ele pode trabalhar em tubulações de 2 á 96
polegadas. O sensor de vazão SPI Mag trabalha através
da tecnologia de detecção eletromagnética precisa
baseada na lei de Faraday.
As informações da velocidade e diâmetro da
tubulação são utilizados pelo medidor de vazão para
determinar a taxa de vazão ao longo de intervalos de
tempos, com um alto grau de exatidão, que é de até ±
2% da leitura, ± 0,03 ft/s (± 0,009 m/s) e estabilidade de
0,3 a 32 pés/s em um range dede velocidade (0,09 a 10
m/s), o medidor de vazão SPI Mag resolveu o problema
de consumo da planta com uma boa exatidão na
medição do fluxo, repetibilidade da medição e
confiabilidade geral.

O conversor da McCrometer é pré-programado
e projetado para o uso com o medidor de vazão SPI
Mag e vem em um gabinete robusto para ambientes
industriais com grau de proteção IP67. Possui duas
saídas analógicas de 4-20 mA, com uma porta RS485
adicional para facilitar a conexão ao sistema de controle
da planta distribuído (SDCD). A equipe da planta
também achou o conversor simples de usar com a sua
exibição local built-in que oferece oito linhas gráficas
de informações e três chaves de programação por
toque.
Conclusões
A equipe da Suzano Papel e Celulose está
satisfeita com o seu novo medidor de vazão SPI Mag.
O medidor está funcionando satisfatoriamente sem
qualquer problemas de exatidão ou confiabilidade
nos dados, uma das facilidades encontrada está no
acesso remoto dos dados já que o acesso ao medidor é
demorado e requer idas para fora da planta operacional.
Olhando para o futuro, a equipe da fábrica já identificou
pontos adicionais para a instalação de novos medidores
de vazã SPI Mag em um futuro próximo.

A equipe da Suzano apreciou a instalação á
quente do medidor de vazão SPI Mag porque eliminou
o processo de paradas, corte da tubulação, solda e
montagem. O projeto único do sensor simplificado
ajuda no escomaneto de detritos tornando-se autolimpante, e que também eliminou os custos do trabalho
de um técnico de manutenção da equipe da planta.
Um instrumento versátil, o medidor de vazão
SPI Mag é adequado para a utilização em aplicações de
águas limpas e águas residuais/esgotos. Ele também é
projetado para aplicações em qualquer tipo de processo
industrial onde o fluído seja condutivo, tais como água
potável para alimentos/bebidas, estoque de papel de
celulose, polpas, lamas e água de resfriamento em
usinas geradoras de energia elétrica.
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Figura 2: Montante da tubulação
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