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ABSTRACT 
Infrared spectroscopy is a powerful analytical tool for 
the characterization of functional groups in organic 
molecules. A huge development in its use in pulp and 
paper quantitative analysis has been observed recently. 
As a practical procedure of large repeatability, NIR is 
a valuable tool to analyze important parameters for 
pulp production process. 
 The purpose of this study is to evaluate the 
performance of an on-line near infrared equipment 
from FOSS NIRSystems, Direct-light 6500 model, 
installed over the wood chip conveyor that feeds the 
Jacareí VCP digester.  
Chemometrics, the application of mathematical or 
statistical methods to chemical data, was used as an 
alternative technique to design wet-lab analysis for 
rapid results with an acceptable accuracy to evaluate 
moisture and basic density in wood chip samples.   
A model to analyze moisture and basic density in 
wood chips  was obtained in the laboratory with FOSS 
NIRSystem 5000, using diffuse reflectance in the near 
infrared region in association with statistical 
methodologies of multivariate regression.  The 
correlations were 0.982 for moisture and 0.792 for 
basic density using almost 290 samples. These results 
showed an opportunity to perform an industrial test in 
the mill. 
A new calibration model was developed for the on-line 
equipment, Direct-Light™ System also from FOSS, 
using the same mathematical tools and the values of 
predicted wood chips gave the maximum variation of 
5% for moisture and 6% for basic density comparing 
the primary wet-lab analysis against NIR results. 
The use of optical fiber interfaced with NIR may make 
possible an on-line monitoring system for wood in the 

cellulose production. Having quick results of wood 
basic density means a better control of the wood 
specific consumption in the digester.  This equipment 
may allow a feed forward control of cooking process 
parameters, reducing the variability of pulp properties 
at the digester blow line. 
 
RESUMO 
A espectroscopia de infravermelho é uma poderosa 
ferramenta analítica na caracterização de grupos 
funcionais de moléculas orgânicas. Recentemente, sua 
utilização para análises quantitativas na indústria de 
celulose e papel vem demonstrando enorme 
crescimento.  
A praticidade do procedimento e a grande 
repetibilidade dos dados espectrais levaram a 
adequação da técnica NIR às análises de madeira para 
determinação de parâmetros importantes na produção 
de celulose. 
A proposta deste trabalho é avaliar a performance do 
equipamento NIR on line, marca FOSS NIRSystems 
modelo 6500 acoplado na correia transportadora de 
cavacos que alimenta o digestor na VCP Unidade de 
Jacareí. 
A quimiometria, aplicação de métodos matemáticos ou 
estatísticos em dados químicos, foi utilizada como uma 
alternativa técnica para resultados rápidos e de 
aceitável precisão na avaliação de teor seco e 
densidade básica em amostras de cavacos.  
Um modelo para analisar teor seco e densidade básica 
em cavacos foi desenvolvido em laboratório com o 
equipamento FOSS NIRSystem 5000, usando 
reflectância difusa no infravermelho próximo 
associada às metodologias estatísticas de regressão 
multivariada. As correlações foram 0,982 para teor 
seco e 0,792 para densidade básica usando 
aproximadamente 290 amostras. Esses resultados 
positivos mostraram a possibilidade de realização de 
um teste industrial. 
Um novo modelo de calibração foi desenvolvido para 
o equipamento on line Direct-Light ™ System também 
da FOSS usando as mesmas ferramentas analíticas. Os 
valores de predição para os cavacos de madeira 
variaram o máximo de 5% para teor seco e 6% para 
densidade básica quando comparados os resultados 
NIR com os resultados gerados via química úmida em 
laboratório. 
Através do uso de fibras ópticas é possível o 
monitoramento on line via NIR da produção de 
celulose.  
Resultados rápidos de densidade básica propiciam 
melhor controle do consumo específico de madeira no 
digestor. Este equipamento pode permitir um melhor 
controle dos parâmetros do processo de cozimento, 
reduzindo a variabilidade das propriedades da polpa na 
descarga do digestor. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas , a espectroscopia de 
infravermelho vem se expandindo e sendo aplicada em 



muitos ramos tanto na pesquisa como na indústria em 
todo mundo.  

Vantagens como, simplicidade, velocidade de 
resposta e acuracidade tornam a ferramenta 
interessante para resolver problemas analíticos, para 
vários tipos de amostras, em inúmeros campos de 
interesse, agricultura, indústria alimentícia, 
farmacêutica, têxtil, polímeros, cosméticos e médica. 

A espectroscopia de infravermelho (NIR) 
envolve a aquisição de espectros de absorbância ou 
transmitância através do sinal resultante da penetração 
da radiação de infravermelho próximo em uma 
amostra. Uma técnica quantitativa de grupos 
funcionais, especialmente O-H, N-H e C=O. O 
espectro é determinado com um espectrofotômetro que 
consiste de uma fonte luminosa, um monocromador 
que contém o seletor de comprimentos de onda tipo 
prisma, porta amostras e detector de sinal (TAIZ e 
ZEIGER,2004) (1). 

Karl Norris iniciou seu trabalho com a 
tecnologia NIR procurando por novos métodos para 
determinação da umidade em produtos agrícolas 
(PASQUINI,2003)(2). Entre as primeiras aplicações 
também estão as medições do teor de proteína em 
trigo, e de gordura/óleo em soja, permitindo que as 
estações de manuseio de grãos pudessem pagar os 
fazendeiros de acordo com o teor de proteína/óleo 
produzido e segregar os grãos em diferentes silos de 
maneira ágil, uma vez que os métodos clássicos de 
análise via química úmida são muito lentos. Desta 
forma, o NIR teve um sucesso tão grande no segmento 
agrícola que à medida que essas vantagens começaram 
a ser publicadas, a indústria começou a desenvolver 
outras aplicações, como, controle de 
processo/qualidade (SILVA,2002)(3). 

Nos últimos anos o desenvolvimento de 
aplicações do NIR na indústria de celulose e papel 
vem crescendo exponencialmente. 

Atualmente, a VCP utiliza o NIR na predição 
de valores de rendimento de polpa celulósica e 
densidade básica da madeira para triagem genética 
desta matéria-prima. Com base nesta técnica foram 
estabelecidos modelos de previsão para estes dois 
parâmetros a partir de amostras de eucalipto. A técnica 
permite a ampliação significativa do universo de 
amostras de madeiras caracterizadas no âmbito de 
melhoramento florestal, evitando-se a morosidade e os 
altos custos da realização sistemática de cozimentos 
laboratoriais da madeira.  

Em 2003, também na VCP foram 
desenvolvidos modelos para avaliação de lignina 
Klason, ácidos hexenurônicos (AHex´s) e viscosidade 
na polpa celulósica. Estes parâmetros estão 
diretamente ligados ao consumo de produtos químicos 
no processo de branqueamento da polpa Kraft 
(CALDEIRA e colaboradores, 2003) (4).  

Santos e colaboradores (2006) (5) 
desenvolveram modelos para avaliação de densidade 
básica, teor de extrativos e teor de lignina em cavacos 
individualizados mostrando altas correlações e baixos 
erros médios de predição. A utilização de cavacos para 

aquisição de espectros se mostrou mais viável do que a 
utilização de serragem de madeira. 

Diante disso, a proposta deste estudo foi à 
utilização do equipamento NIR on line para a medição 
contínua da densidade básica e teor de umidade em 
cavacos sobre a correia transportadora que alimenta o 
digestor da VCP – Unidade Jacareí. A obtenção de 
informações rápidas referentes à composição dos 
cavacos de madeira é uma ferramenta para a garantia 
da qualidade do produto final, a celulose. Os 
benefícios da aplicação desta técnica no processo 
industrial são: 

• Melhor controle do consumo específico de 
madeira da fábrica. 

• Redução na variabilidade do número kappa. 
• Controle e redução na carga de álcali ativo 

dosada no digestor (“feed forward control”). 
• Obtenção de resultados de teor seco e 

densidade básica dos cavacos antes do 
processamento da madeira na fábrica.  

 
EXPERIMENTAL 

O equipamento da FOSS Direct Light System 
6500 foi instalado de modo provisório para realização 
do teste sobre a esteira de cavacos (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 - Instalação provisória do equipamento para 
realização do teste. 

 
 
Os materiais avaliados são misturas de 

cavacos de eucalipto que compõe a pilha do pátio de 
madeira da fábrica. 

As amostras de cavacos utilizadas na 
elaboração do modelo foram coletadas imediatamente 
antes de sua passagem sob o nivelador de cavacos e o 
cabeçote de leitura do equipamento conforme indicado 
na Figura 2. 

 
 



Nivelador de cavacos
Cabeçote NIR

Nivelador de cavacos
Cabeçote NIR

Figura 2 – Disposição do cabeçote do equipamento e 
do nivelador de cavacos sobre a esteira transportadora 
de cavacos.  
 
 É importante que o nivelador de cavacos 
esteja devidamente alinhado pois, a velocidade da 
rosca que extrai os cavacos da pilha varia conforme o 
ritmo da produção. Sendo assim, pode haver a 
formação de aglomerados de cavacos de diferentes 
alturas. Na utilização do equipamento NIR on line é 
fundamental que a distância entre o cabeçote de 
incidência de radiação e a superfície a ser analisada 
não varie mais que 20%. 
 
 A Figura 3 mostra a radiação incidindo sobre 
os cavacos na esteira em movimento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Incidência de radiação NIR sobre os 
cavacos.  

 
As análises de densidade básica e teor seco 

foram realizadas em triplicata logo após a coleta das 
amostras para não haver mudanças nas propriedades 
avaliadas. 

Os dados espectrais foram obtidos e tratados 
por análise multivariada através do software estatístico 
Vision ® que acompanha o equipamento. Para 
construção dos modelos foram utilizados os espectros 
armazenados no software e os valores médios das 

características avaliadas (teor seco e densidade básica) 
gerados pelas análises químicas convencionais. Para 
validação externa do modelo foram utilizadas 70 
amostras de cavacos coletadas e analisadas pelo 
laboratório para comparação dos resultados obtidos via 
química úmida com os preditos via NIR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os espectros NIR (na faixa de 1100-2200 nm) 
de 25 amostras de cavacos obtidos com a esteira em 
movimento estão sobrepostos na Figura 4. 
 

 Figura 4 – Espectros NIR de 25 amostras de cavacos 
de eucalipto. 
 
 Após a coleta e análise dos espectros e 
amostras de cavacos, os modelos foram desenvolvidos 
separadamente utilizando a faixa espectral relatada 
acima (1100-2200nm). A faixa do espectro de 2200nm 
até 2500 nm foi eliminada da análise pois, a relação 
sinal/ruído se apresentou alta e essa região do espectro 
não trazia informações relevantes para a construção 
dos modelos.  
 Na Tabela 1 estão mencionadas as 
características dos modelos gerados para cada um dos 
constituintes. O pré-tratamento matemático utilizado 
foi a primeira derivada para os dados de ambos os 
modelos. Após a retirada das amostras anômalas 
(“outliers”) foi empregada a técnica de regressão por 
quadrados mínimos parciais (PLS) para geração dos 
mesmos. 
 
Tabela 1 – Valores numéricos dos modelos gerados 
para teor seco (TS) e densidade básica (DB). 

  TS, % DB, cm³/g 

N° amostras 177 183 

RMSEP 1,7303 0,0159 

r 0,9190 0,8208 

Variáveis Latentes 4 6 
 

Foi feita a validação cruzada completa para os 
dois modelos gerando os valores de RMSEP. Esse 
valor é o erro médio esperado ao se avaliar uma 
amostra no modelo proposto. As variáveis latentes 
correspondem ao número de componentes principais 
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necessárias para descrever o conjunto de dados na 
regressão PLS. Neste caso, foram utilizadas 4 e 6 
variáveis latentes, respectivamente para teor seco e 
densidade básica. Para estabelecer o limite de 
desempenho de um modelo desenvolvido baseado em 
espectroscopia via NIR é importante que se conheça a 
reprodutibilidade dos métodos de análise empregados 
(química úmida) uma vez que esses valores são a 
referência para elaboração do modelo. 

Mesmo tendo obtido modelos com boas 
correlações é necessário que se faça uma validação 
externa, ou seja, com amostras que não estão presentes 
no modelo gerado. As Figuras 5 e 6 mostram o 
desempenho final dos modelos para os dois parâmetros 
avaliados. 
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Figura 5 – Resultados da validação externa para 
modelo PLS para teor seco. 
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Figura 6 - Resultados da validação externa para 
modelo PLS para densidade básica. 
 
 A correlação obtida na validação externa para 
teor seco foi de 95% e o erro padrão médio de previsão 
(SEP) foi de 1,73%. Para densidade básica a 
correlação foi ligeiramente inferior, 85%, e o erro 
padrão médio de previsão de 0,015g/cm³. Com isso, 
está comprovada a qualidade dos modelos gerados e o 
seu potencial de uso para predição destes parâmetros 
no processo de produção de celulose. 

Por se tratar de um teste industrial, neste 
primeiro momento não foi possível a segregação e 
análise de cavacos com valores de teor seco e 
densidade básica extremos, o que melhoraria a 
robustez dos modelos. Mas, é importante ressaltar que 
esta dificuldade não foi empecilho para o 

desenvolvimento de bons modelos de predição dentro 
das faixas de previsão mostradas nas Figuras 5 e 6 
para seus respectivos constituintes.  
 
CONCLUSÕES 

É viável a construção e a utilização de 
modelos de regressão multivariada para análise on line 
de teor seco e densidade básica em cavacos via NIR. O 
Direct-Light™ System 6500 da FOSS é capaz de gerar 
dados que permitam essa avaliação. 

É importante lembrar que como os modelos 
são gerados com base em resultados de análises 
laboratoriais, a sua exatidão é dependente da qualidade 
dos resultados dos métodos de referência. 

A grande vantagem da utilização do sistema é 
propiciar uma melhor performance do cozimento 
utilizando as informações de teor seco e densidade 
básica geradas e diretamente enviadas para o SDCD 
(“feed forward control”). Com isso, pode-se aumentar 
a estabilidade da fábrica e a uniformidade das 
características do produto final, uma vez que hoje, os 
resultados fornecidos pelo laboratório somente são 
conhecidos após o processamento da madeira avaliada.   
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