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RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS 
DE RECUPERAÇÃO DO BRASIL 

(Sub-comitê de Manutenção, Inspeção e Instrumentação) 
 

GUIA PARA INSPEÇÃO DE TUBOS DE AÇO-
CARBONO PINADOS EM FORNALHAS DE 

RECUPERAÇÃO  
 
 

1- Background 
 
Nas caldeiras de recuperação química a fornalha normalmente é considerada como o seu 
elemento mais crítico, devido à sua susceptibilidade à corrosão, e ao risco inerente de 
exposições críticas água-smelt.. A parte inferior da fornalha, que é a zona de redução dos 
inorgânicos do licor negro, possui um ambiente de características corrosivas ainda mais 
acentuadas que as demais regiões. Por isto, a maioria das caldeiras de recuperação possui 
algum tipo de proteção contra corrosão dos tubos nesta parte da fornalha. Usualmente esta 
proteção estende-se do fundo até uma altura, variável dependendo do projeto, entre os 
queimadores de licor e o nível de ar terciário, ou mesmo um pouco acima deste. O sistema 
de tubos pinados, ou pinagem, que durante muitos anos foi uma tendência predominante na 
indústria como modalidade de proteção de fornalhas, permanece presente nos dias atuais 
em um número expressivo de unidades de recuperação em serviço. Este documento tem o 
objetivo de formular recomendações de boas práticas sobre a inspeção de fornalhas com 
este tipo de proteção. 
 
Nas fornalhas de tubos pinados, os pinos favorecem a formação e a fixação de uma camada 
protetora de smelt solidificado sobre os tubos que compõem as paredes, interpondo assim 
uma barreira contra a incidência direta do licor negro e smelt a alta temperatura, cujo 
contato promoveria a corrosão rápida dos tubos de aço carbono desta zona da caldeira. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 1: uma camada espessa de smelt solidificado é formada e mantida sobre os tubos quando 
estes são dotados de pinagem protetora adequada. 
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Entretanto, os pinos se desgastam por erosão e corrosão depois de decorrido certo tempo de 
campanha da caldeira. Sua durabilidade está relacionada com a carga da caldeira e a outras 
variáveis de processo, assim como ao projeto da caldeira.  
 
A temperatura da superfície dos tubos da fornalha durante a operação da caldeira estará 
diretamente relacionada à camada “isolante” de smelt solidificado que se forma sobre os 
mesmos. A espessura desta camada, por sua vez, é governada pelo comprimento dos pinos, 
seu diâmetro e também o seu padrão de "densidade", i.e., a quantidade de pinos aplicada 
por unidade de área de tubo, na caldeira em questão1. Assim, operar uma unidade de 
recuperação com pinos muito desgastados irá resultar em temperaturas elevadas na 
superfície dos tubos da fornalha, acelerando o seu desgaste corrosivo.  Dependendo das 
circunstâncias, isto poderá conduzir à falha de tubos, inclusive com conseqüências 
catastróficas. 
 
Fica assim caracterizada a necessidade de inspeções periódicas criteriosas nas fornalhas 
pinadas de caldeiras de recuperação, conforme as diretrizes dadas neste documento. 
 
 
2- Inspeção  
 
Critérios gerais - A inspeção visual da pinagem deve ser feita primeiramente com foco no 
desgaste e corrosão dos pinos. Com o uso eles vão se consumindo, e por isto devem ter o 
seu comprimento remanescente avaliado por ocasião dos exames, assim como seu perfil de 
desgaste. Este desgaste usualmente altera a forma dos pinos, originalmente cilíndrica, para 
morfologias variadas que incluem o arredondamento da extremidade, formas de ogiva, 
tronco-cônicas ou simplesmente o desgaste plano do topo dos pinos, podendo dar-se o seu 
completo desaparecimento. Há também casos de desgaste apenas no diâmetro, resultando 
em pinos longos e muito finos. 
 
Também devem ser observados possíveis pinos faltantes, que tenham se desprendido ou 
sofrido qualquer processo acidental de remoção, deixando desprotegida alguma região. 
 
É recomendado dedicar atenção à solda de fixação dos pinos, em painéis já repinados. Se 
tiverem sido inadequadamente soldados as crateras produzidas podem ser perigosas, já que 
elas frequentemente podem ser profundas e contaminadas. Porosidade e até mesmo trincas 
superficiais não são incomuns nesta interface.  
 
Deve ser então observado o estado da superfície dos tubos subjacentes, por entre os pinos e 
especialmente nas laterais dos tubos, próximo às membranas, de ambos os lados. 
 
Mas usualmente as condições dos pinos refletem bem as condições do tubo protegido por 
eles, i.e., sob uma área coberta por pinos em boas condições e com pequeno desgaste, 
geralmente encontrar-se-ão tubos igualmente com pouca corrosão e espessura satisfatória. 

                                                           
1 Nota do redator: os padrões de densidade mais comuns são: 3/2 (144 pinos /ft2) e 4/4. (192 pinos/ ft2) 
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Assim, a avaliação de paredes d'água pinadas em caldeiras de recuperação pode ser 
considerado um processo de inspeção predominantemente visual. 
 
Se, contudo, a critério do inspetor, for necessário medir a espessura dos tubos subjacentes, 
isto pode ser feito com o uso de transdutores ultra-sônicos especiais de pequeno diâmetro 
(inclusive do tipo "caneta"). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A limpeza das superfícies de tubos pinados num padrão adequado de preparação para 
prospecção ultra-sônica pode ser obtida com jateamento abrasivo, devendo ser tomados os 
cuidados aplicáveis quando se usa este meio. Há produtos abrasivos que não afetam os 
tubos. Mas é considerado melhor e mais seguro usar hidrojato para minimizar a 
possibilidade de desgaste, combinado com escovamento mecânico. 
 
Regiões normalmente mais afetadas - As regiões mais afetadas quanto ao desgaste de 
pinos dependem bastante do tipo de configuração da fornalha, mas costumam ser 
principalmente ao redor das aberturas de ar primário, e ao redor das aberturas das bicas de 
smelt. 
 
O desgaste dos pinos pode ocorrer também, às vezes, junto às aberturas de ar secundário, 
assim como nos tubos do fundo, próximo às paredes laterais e no lado oposto das saídas de 
smelt (dependendo do tipo de fundo). 
 
Estas são, não por acaso, as áreas sujeitas ao maior aporte de calor e/ou onde o smelt 
escorre pelo fundo (no caso de fundos inclinados). O desgaste nos locais citados é, 
portanto, resultado de temperaturas elevadas, do ataque químico e possível contribuição da 
erosão devida ao impingimento do jato direto de ar vindo de portas adjacentes, 
especialmente próximo aos cantos da fornalha. 
 
Comprimento mínimo admissível dos pinos - O comprimento considerado como mínimo 
aceitável para os pinos é o menor valor que possibilite ainda a retenção uma camada 
protetora de smelt e que assegure um gradiente de temperatura aceitável entre as 
extremidades dos pinos e a superfície do tubo.  
 

Ilustração 2: redução localizada de 
espessura na região sem pinos. 
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Este comprimento mínimo recomendado é de 5 a 7 mm. Alcançado este valor, é necessária 
a repinagem da região em questão. 
 
Pinos abaixo de 4 mm não devem ser  automaticamente repinados, sem maiores 
considerações. É necessária uma análise crítica e detalhada pelo inspetor, antes da decisão 
pela restauração. Mais detalhes relativos à repinagem em áreas comprometidas são dados 
no item 3. 
 
Tubos pinados como elementos reveladores de problemas - A observação crítica dos 
padrões de desgaste e deterioração de painéis de tubos pinados dá ao inspetor muitos 
indícios reveladores de problemas e aspectos operacionais da caldeira. Seguem alguns 
exemplos: 
 

• Numa região onde os pinos tenham desaparecido completamente ou quase 
completamente, é provável que os tubos correspondentes sejam também reprovados 
por perda severa de espessura. Medições devem ser efetuadas e, dependendo das 
circunstâncias, amostras de tubos devem ser retiradas da região para verificar o lado 
d’água (depósitos internos podem ter provocado um desgaste acelerado por causa de 
uma deficiência da troca térmica e conseqüentemente uma elevação da temperatura 
do material). Isto subsidiará a possível troca destes tubos e uma possível revisão do 
tratamento d’água, inclusive com uma avaliação da necessidade de lavagem 
química. 

 
• Tubos apresentado corrosão com intensa rugosidade superficial e acentuada perda 

de material junto à base dos pinos podem também ser indicativos de precária 
refrigeração, por exemplo, por depósitos internos, ver exemplo em foto abaixo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustração 3: rugosidade e perda de 
material junto à base dos pinos. 
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• Tubos apresentando estriamento na direção transversal (tipo elephant skin) são 

indicativos de fadiga térmica, muitas vezes associada à oscilação dos queimadores 
de licor. Podem ser ainda atribuídos a condições inadequadas do lado de água, ou 
ainda problemas de circulação, ver foto abaixo. Nestes casos, uma repinagem não 
pode ser feita e os tubos trincados devem ser trocados (estes casos requerem uma 
profunda investigação para determinar as possíveis causas das trincas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• O desgaste anormalmente rápido dos pinos pode ser associado à operação da 
caldeira sob carga excessivamente elevada ou por causa de um “heat flux” 
excessivo e localizado (por exemplo, por causa de um queimador mal ajustado 
apontando a uma determinada área por um tempo prolongado). Nestes casos, os 
pinos podem apresentar um desgaste conforme a foto abaixo. Também a pressão da 
caldeira tem impacto sobre o desgaste de pinos. Assim, pressões altas conduzirão a 
erosão mais rápida. Ainda a composição do smelt (especialmente Cl- e K) 
influenciará a camada de smelt solidificado e portanto a exposição dos pinos à 
corrosão durante operação. Isto é altamente válido para tubos do piso. Pinos 
pontiagudos, formando uma “cabeça” arredondada, denotam portanto escorrimento 
de smelt durante a operação, ver ilustração 5.  

Ilustração 4: estriamento (“elephant skin”) 
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3- O serviço de repinagem, sob ponto de vista do Inspetor 
 
Este documento tem seu foco na inspeção e portanto não pretende ser um manual de 
execução de repinagem. Mas é preciso considerar o envolvimento do inspetor neste 
trabalho. Cabe a ele, ao recomendar a repinagem, fazê-lo levando em conta diversos fatores 
que, embora muito relacionados às práticas de execução, refletirão na qualidade do 
resultado final, sendo obviamente do seu interesse. A seguir são feitas algumas 
considerações neste sentido, como orientação geral. 
 
Preparação e execução - É essencial que haja um procedimento para preparação e para a 
repinagem, aprovado pelas partes interessadas antes da parada. Uma prática geral adequada 
e obrigatória de preparação seria o escovamento mecânico sobre os pinos “velhos” e o 
esmerilhamento do topo dos pinos que estejam com perfil desgastado ou com impurezas de 
solda de antigas repinagens.  

Ilustração 5: exemplo de pinos pontiagudos por smelt escorrendo durante 
operação. Estes requerem lixamento para remover “cabeça” antes de repinar. 

Ilustrações 6: tubos apresentando pinos repinados múltiplas vezes. Observa-se que 
nestes casos, avaliações criteriosas têm de ser feitas para determinar a 
possibilidade de repinagem, ou a troca dos tubos. A foto mais à direita mostra 
exemplo de preparação adequada (flechas vermelhas). 
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Deve ser considerado pelo inspetor exigir um procedimento de soldagem e a confecção de 
um corpo de prova. É altamente recomendável verificar os procedimentos de repinagem e 
executar testes desses procedimentos antes do inicio dos trabalhos. Neste caso, o contratado 
deve apresentar documentos tais como lista dos soldadores qualificados e a EPS. As 
máquinas de repinagem e os parâmetros de soldagem devem ser verificados durante a 
confecção do corpo de prova e durante o serviço. É tambem obrigatório que os soldadores 
tenham proteção corporal e facial adequada para que, além da segurança pessoal, a 
qualidade dos serviços seja maximizada. 
 
Áreas que já foram repinadas anteriormente terão uma tendência de ser cada vez mais 
difíceis de repinar. Isto se deve ao fato de que cada vez que um pino é ressoldado, suas 
características de transferência de calor serão piores (múltiplas soldas sobrepostas, 
resultando em impurezas de solda, poros, etc., e também tornando menor a área exposta 
para soldagem). Isto permite concluir que há um limite teórico de repinagens sucessivas em 
um dado ponto. É recomendado, portanto, que as porções ressoldadas dos pinos sejam 
removidas por esmerilhamento antes que uma nova repinagem seja executada. 
 
Entretanto, devido a limitações de tempo, isto muitas vezes não é feito, e o resultado é que 
áreas repinadas sofrerão um desgaste muito mais rápido após cada restauração.  
 
Fica evidente que após repinagens sucessivas, torna-se muito difícil preparar 
adequadamente a superfície para mais uma restauração. Além da já mencionada falta de 
diâmetro suficiente para acoplamento do pino novo, a existência de crateras implica na 
necessidade de esmerilhar até a superfície do tubo, necessitando repinar sobre tubo liso, o 
que é sempre mais crítico (ver observação adiante sobre este caso).  
 
Quando se atinge este estado, deve ser considerada pelo inspetor a conveniência da troca 
dos tubos em questão. 
 
Devem ser sempre utilizados usados pinos de reposição com o mesmo diâmetro dos pinos 
originais, em um processo de repinagem. Deve-se também respeitar o padrão e a densidade 
da pinagem original, observando-se ainda cuidados com o alinhamento dos pinos durante o 
processo de soldagem.  
 
A área útil de contato entre o pino novo e o topo preparado do pino desgastado deve ser a 
maior possível. A área da seção transversal deve ser examinada antes da soldagem. 
Usualmente uma área plana correspondente a um diâmetro de 50% do original é requerida. 
 
O comprimento máximo total admissível dos pinos, resultante após a repinagem é de 18 
mm, acima do qual ocorre a queima acelerada dos mesmos. Portanto, a repinagem 
prematura produz pinos muito longos e não é considerada uma boa prática. 
 
Pinagem sobre tubo liso – De um modo geral a repinagem de manutenção só deve ser 
executada sobre remanescentes de pinos existentes, adequadamente preparados como visto 
acima. Em casos excepcionais em que for necessário aplicar pinos sobre um tubo liso (por 
exemplo, durante troca de tubos adjacentes onde os pinos dos tubos originais foram 
cortados para permitir soldagem), pinagem em tubos lisos com anéis cerâmicos somente é 
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possível se o tubo estiver com espessura acima de 5 mm. Se a espessura for menor é 
recomendável soldar manualmente utilizando MMA (eletrodo Ø 2.5 mm) ou, 
preferencialmente, GMAW, novos pinos utilisando barras redondas cortadas em angulo de 
45º, ver exemplo em foto abaixo. Observa-se que nestes casos as espessuras dos tubos 
remanecentes devem ser medidas antes e a solda deve ser feita minimizando-se a 
penetração e o volume da solda. 
 
Aceitação - Um teste prático para verificar a qualidade da repinagem seria com a aplicação 
de martelamento leve e geral, “varrendo” por igual a área a ser  inspecionada com o martelo 
“deitado”. Notar que não deve haver martelamento excessivo em pinos individuais para 

testar as propriedades de fusão, pois isto poderia causar danos aos tubos. 
  
Mas este não é um teste completamente efetivo para demonstrar a qualidade da soldagem. 
Esta só pode ser garantida mediante procedimentos adequados e parâmetros controlados, 
além da preparação já citada.  
 
Observe-se que uma indicação de repinagem adequada é que uma “gota” pode ser vista 
embaixo dos pinos colocados. Isto indica que a fusão foi aceitável, ver foto abaixo. 
 

Ilustração 7: Pinagem com anéis cerâmicos em tubos originais com espessura 
acima de 5 mm (esquerda) e com pinos cortados em ângulo de 45º (menor agressão 
ao tubo) em tubos com espessura abaixo de 5 mm.  
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Deve ser considerado que a inspeção visual é o recurso mais importante para determinar o 
resultado durante uma repinagem. Assim, resultados insatisfatórios devem ser determinados 
no início dos trabalhos para evitar problemas maiores, perdas de tempo e para corrigir os 
procedimentos. Pinos colocados sem área de contato suficiente, sem fusão, sem 
alinhamento ou com outros defeitos devem ser retirados e o trabalho suspenso para analisar 
a situação antes de prosseguir, ver exemplo em foto abaixo. 
 

Exemplos de areas com pinos 
adequadamente preparados 
para repinagem. 

Exemplo de 
“gota” de solda 
indicando fusão 
adequada. 

Ilustração 8: Exemplos de area repinada conforme procedimentos 
corretos. 
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Condições de campo em trabalhos de repinagem - As condições de trabalho no campo 
que prevalecem num trabalho de repinagem devem ser criteriosamente consideradas. Numa 
repinagem de, por exemplo, 30 000 pinos, cada um obviamente não receberá atenção 
individualizada. Assim, se as condições gerais dos pinos existentes não forem adequadas, a 
repinagem deve ser evitada. A repinagem deve ser considerada somente se as condições e 
possibilidades projetadas de soldagem (limpeza, procedimentos, testes, condições dos 
pinos, etc.) puderem ser adequadas e se a qualidade esperada das soldas for aceitável. Se 
uma área pinada mostrar sinais de contaminação, perfil inadequado ou comprimento 
insuficiente, a repinagem não deve ser uma opção. Os tubos devem ser trocados neste caso. 
 
Planejamento das repinagens - Considerando-se o comprimento nominal original dos 
pinos e os dados de inspeções anteriores, é possível estabelecer-se uma taxa de desgaste dos 
pinos, subsidiando o planejamento das ações futuras deste tipo de manutenção. É preciso 
levar em conta, nestas projeções, que os pinos longos desgastam-se mais rapidamente, 
reduzindo a taxa de perda de material à medida que se tornam mais curtos. O comprimento 
mais eficiente parece ser entre 12 e 15 mm. 
 
Conquanto não se possa atuar sobre a taxa de desgaste dos pinos, o trabalho de repinagem 
sempre pode ser convenientemente planejado e executado, melhorando seus resultados. 
 

Ilustração 9: Exemplo de repinagem com resultado 
insatisfatório (pinos colocados sem fusão adequada e 
fácilmente retirados (flecha vermelha); pinos não 
centralizadas (flecha amarela); pinos colocados para baixo 
(flecha azul); e pinos com area de contato insuficiente (flecha 
verde). 
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