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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo geral correlacionar às diferentes 

características da biomassa gerada na preparação de madeira em uma indústria de celulose 

e papel em relação à geração de vapor em caldeiras. Com os resultados obtidos será 

avaliada a melhor combinação entre estas características para a máxima eficiência da 

caldeira. 

 
 

ABSTRACT 
 

This workaims to correlate the different general characteristics of the biomass 

generated in the preparation of wood in a pulp and paper in relation to the generation of 

steam in boilers. With the results we will evaluate the best combination of the se features for 

maximum boiler efficiency. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

É de fundamental importância, tanto do ponto de vista técnico como do 

econômico, o controle das variáveis de qualidade da madeira para a produção de 

energia. Dentre as variáveis de maior importância para a madeira para energia, 

podem ser destacadas (MORAES, 2010). 

 Composição química da madeira; 

 Densidade básica; 

 Teor de umidade; 

 Poder calorífico; 

 Teor de minerais; 

Neste trabalho, será abordado principalmente a umidade e a característica de 

combinação entre o cavaco, a casca e os finos de madeira para geração de vapor 

em uma caldeira de biomassa. 
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O teor de umidade é um dos parâmetros de maior influência na eficiência de 

combustão de madeira nas caldeiras de biomassa. A presença de água na madeira 

representa a redução do poder calorífico líquido em razão da energia necessária 

para evaporá-la nas fornalhas das caldeiras de biomassa. Além disso, se o teor de 

umidade for muito variável, o controle do processo de combustão pode se tornar 

difícil e consequentemente variar o processo de cogeração ou produção de energia 

elétrica em função da variação na produção de vapor (MORAES, 2010). 

Segundo o autor, o teor de umidade da madeira afeta diretamente o poder 

calorífico inferior e, a presença de água na madeira representa a redução do poder 

calorífico inferior em razão da energia necessária para evaporá-la. Assim, ocorre 

redução na disponibilidade de calor para geração de vapor nas caldeiras de 

biomassa, prejudicando de forma significativa a estabilidade de geração de vapor e 

trazendo instabilidade em todo o processo de cogeração e no processo consumidor 

de vapor. 

Muitas instalações, onde a biomassa é resíduo ou subproduto de uma 

instalação principal, como é o caso da casca e dos resíduos na indústria de celulose, 

o teor de umidade pode chegar a 60% face a necessidade de lavagem da madeira 

de celulose para remoção de impurezas, o que acaba por umedecer 

demasadiamente a casca. Neste caso, muitas vezes para manter a carga de 

produção de vapor na caldeira de biomassa em regime constante, é necessária a 

utilização de um combustível complementar, normalmente por maçaricos de óleo 

combustível, o que encarece consideravelmente o custo do vapor e a energia 

elétrica gerada. Portanto, manter o teor de umidade da biomassa menor que 40% é 

de fundamental importância técnica e econômica no processo de cogeração 

(MORAES, 2010). 

O teor de umidade da biomassa está diretamente relacionado com o poder 

calorífico, e, quanto maior a umidade, menor o poder calorífico gerado. Isso implica 

utilização de um volume de biomassa maior para geração de uma mesma 

quantidade de energia (SIMIONI et al, 2010). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se iniciou no 1º semestre de 2011 e está prevista na decorrência 

do curso até o ano de 2013, através de estudo bibliográfico e coleta de dados. A 

coleta e análise de dados serão feitas através de informações adquiridas no 

intervalo de alguns meses, formando gráficos para estudos e construção de modelos 

matemáticos por meio de regressão linear que correlacione às características em 

estudo. O estudo esta sendo realizado em uma indústria de celulose e papel, na 

unidade Orsa Nova Campina SP. 

A seguir, segue o modelo matemático que será utilizado para mostrar a 

correlação linear das características da biomassa e a geração de vapor. 

 

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

 

Onde: 

 Se R>0, forte correlação positiva. 

 Se R<0, forte correlação negativa. 

 Se R=0, ausência de correlação. 

 Se R=1, relação linear positiva 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, segue tabelas e gráficos com valores de umidade, consumo de 

biomassa e geração de vapor em uma caldeira durante 10 dias do mês de janeiro 

2011onde o consumo de biomassa foram em média 187,6 ton./dia. Verifica-se a 

partir destes dados, que à medida que a umidade da biomassa é maior, a geração 

de vapor é menor. Verificou-se através dos dados do dia 5 maior consumo de 

biomassa com menor geração de vapor do que os demais dias. Isso mostra a 

influência da umidade na geração de vapor. 
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Dia Umidade % Consumo biomassa 

ton/dia 

Geração de vapor 

ton/dia 

4 50 192 451 

5 50 200 457 

6 49 193 468 

8 48 185 461 

10 46 182 465 

11 52 182 402 

12 47 181 450 

18 53 183 378 

22 47 182 452 

28 51 196 447 

 

 

A seguir, segue um modelo matemático mostrando a correlação linear das 

variáveis umidade e geração de vapor. 

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

 Se R>0, forte correlação positiva. 

 Se R<0, forte correlação negativa. 

 Se R=0, ausência de correlação. 

 Se R=1, relação linear positiva 

Onde: 

X= umidade 

Y= geração de vapor 

Sendo: 

 
x y x.y x² y² 

Dia umidade ger.Vap.    
4 50 451 22550 2500 203401 

5 50 468 23400 2500 219024 

6 49 457 22393 2401 208849 

8 48 461 22128 2304 212521 

10 46 465 21390 2116 216225 

11 52 402 20904 2704 161604 

12 47 450 21150 2209 202500 

18 53 378 20034 2809 142884 

22 47 452 21244 2209 204304 

28 51 447 22797 2601 199809 

somatória 493 4431 217990 24353 1971121 

 



 

 

5 

 

Substituindo os dados na fórmula, chega-se ao valor abaixo: 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

R= -0,0496 

 

Portanto é uma correlação negativa em relação à geração de vapor, pois -0.0496<0. 

 

O gráfico abaixo da correlação da umidade em relação à geração de vapor 

indica que quanto maior a umidade da biomassa, menor é a geração de vapor na 

caldeira. 

 

Gráfico 1: % de umidade da biomassa em relação à geração de vapor 

 

 

Os resultados obtidos durante os meses da realização do trabalho esta 

descrito nas tabelas e gráficos abaixo, com valores da % de cascas, cavacos, finos, 

umidade, consumo de biomassa e geração de vapor em uma caldeira, onde a % de 

umidade e o consumo de biomassa foram em média 49,91% e 258,25 ton/dia 

respectivamente. Para obtenção destas médias diárias, foi utilizado o cálculo de 

média aritmética da geração de vapor na caldeira nas 24 horas de cada dia. 
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Dia 

Consumo 

biomassa 

ton/dia 

 

%Cascas 

 

%Cavaco 

 

% Finos 

 

%Umidade 

Geração 

vapor 

ton/dia 

01/07/2011 260 9,85 57,89 32,26 50,57 533 

03/07/2011 253 20,72 62,78 16,50 50,69 519 

05/07/2011 257 12,9 50,12 36,98 51,7 515 

06/07/2011 255 27,9 52,90 19,20 49,16 548 

10/07/2011 264 10,05 73,82 16,12 49,85 555 

11/07/2011 246 20,92 49,17 29,91 49,63 517 

14/07/2011 255 20,43 58,23 21,34 49,07 549 

18/07/2011 258 6,82 58,90 34,28 49,29 555 

23/07/2011 253 25,76 56,38 17,86 49,57 531 

24/07/2011 265 27,45 53,88 18,67 50,51 543 

25/07/2011 260 20,01 49,56 30,43 49,07 559 

30/07/2011 273 11,29 59,49 29,22 49,86 573 

 

 

A seguir, segue um modelo matemático mostrando a correlação linear de 

cada uma das variáveis % cascas, % cavacos, % finos e geração de vapor. 

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

 Se R>0, forte correlação positiva. 

 Se R<0, forte correlação negativa. 

 Se R=0, ausência de correlação. 

 Se R=1, relação linear positiva. 

 

Onde: 

 

X= % cascas 

Y= geração de vaporton/dia 

Sendo: 
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Dia x y x.y x² y² 

 % casca Ger. 

Vaporton/dia 

   

01/07/2011 9,85 533 5250,05 97,0225 284089 

03/07/2011 20,72 519 10753,68 429,3184 269361 

05/07/2011 12,9 515 6643,5 166,41 265225 

06/07/2011 27,9 548 15289,2 778,41 300304 

10/07/2011 10,05 555 5577,75 101,0025 308025 

11/07/2011 20,92 517 10815,64 437,6464 267289 

14/07/2011 20,43 549 11216,07 417,3849 301401 

18/07/2011 6,82 555 3785,1 46,5124 308025 

23/07/2011 25,76 531 13678,56 663,5776 281961 

24/07/2011 27,45 543 14905,35 753,5025 294849 

25/07/2011 20,01 559 11185,59 400,4001 312481 

30/07/2011 11,29 573 6469,17 598,37 328329 

Somatória 214,1 6497 115569,7 4889,557 3521339 

Substituindo os dados na fórmula, chega-se ao valor abaixo: 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

R= 42,15 

Portanto é uma correlação positiva em relação à geração de vapor, pois 42,15>0. 

 

Gráfico 2: % de casca na biomassa em relação à geração de vapor: 
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Onde: 

X= % cavaco 

Y= geração de vapor ton/dia 

Dia x y x.y x² y² 

  % cavaco 
Ger. Vapor 
ton/dia 

      

01/07/2011 57,89 533 30855,4 3351,25 284089 

03/07/2011 62,78 519 32582,8 3941,33 269361 

05/07/2011 50,12 515 25811,8 2512,01 265225 

06/07/2011 52,9 548 28989,2 2798,41 300304 

10/07/2011 73,82 555 40970,1 5449,39 308025 

11/07/2011 49,17 517 25420,9 2417,69 267289 

14/07/2011 58,23 549 31968,3 2795,04 301401 

18/07/2011 58,9 555 32689,5 2886,1 308025 

23/07/2011 56,38 531 29937,8 3178,7 281961 

24/07/2011 53,88 543 29256,8 2903,05 294849 

25/07/2011 49,56 559 27704 2456,19 312481 

30/07/2011 59,49 573 34087,8 3539,06 328329 

somatória 683,12 6497 370274 38228,2 3521339 

 

Substituindo os dados na fórmula, chega-se ao valor abaixo: 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

R= 0,24 

Portanto é uma correlação positiva em relação à geração de vapor, pois 0,24>0. 

 

Gráfico 3: % de cavaco na biomassa em relação à geração de vapor: 
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Onde: 

X= % finos 

Y= geração de vapor ton/dia 

Sendo: 

 

Dia x y x.y x² y² 

  % Finos 
Ger. Vapor 
ton/dia 

      

01/07/2011 32,26 533 17194,58 1040,708 284089 

03/07/2011 16,5 519 8563,5 272,25 269361 

05/07/2011 36,98 515 19044,7 1367,52 265225 

06/07/2011 19,2 548 10521,6 368,64 300304 

10/07/2011 16,12 555 8946,6 259,8544 308025 

11/07/2011 29,91 517 15463,47 894,6081 267289 

14/07/2011 21,34 549 11715,66 455,3956 301401 

18/07/2011 34,28 555 19025,4 1175,118 308025 

23/07/2011 17,86 531 9483,66 318,9796 281961 

24/07/2011 18,67 543 10137,81 348,5689 294849 

25/07/2011 30,43 559 17010,37 925,9849 312481 

30/07/2011 29,22 573 16743,06 853,8084 21774 

somatória 302,77 6497 163850,41 8281,436 3214784 

 

Substituindo os dados na fórmula, chega-se ao valor abaixo: 

R=n.Σx.y-Σx.Σy/√n.Σx²-(Σx)².√n.Σy²-(Σy)² 

R= -0,45 

Portanto é uma correlação negativa em relação à geração de vapor, pois -0,45<0. 

Gráfico 4: % de finos na biomassa em relação à geração de vapor 
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 4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a grande variação de geração de vapor em uma caldeira, se 

deve tanto as características de umidade do combustível como a mistura do cavaco, 

casca e finos. Conclui-se que é de extrema importância a correta mistura da 

biomassa para uma boa eficiência térmica da caldeira. 
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