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ABSTRACT 
This report has shown the results from 
studies on the pré-selection of wood to 
supply the mill; these studies aimed at wood 
uniformity which influences pulp production 
processes, besides establishing a specific 
operational procedure for implementing the 
pre-selection of wood for the mill, in case 
viability for the use of this technique is 
confirmed. Wood density and lignin contents 
as well as ethanol/toluene extracts were the 
wood characteristic that have better 
interacted with the important variables of 
the productive process (alkaline charge, 
temperature of the extraction zone, amount 
of burned solids in the recovery boiler and 
paper machine speed). So, such were the 
chosen characteristics to be controlled in 
order to obtain uniformity of the wood that 
supplied the mill. The industrial test showed 
that wood pre-selection increased pulp 
production (1,35%) as well as wood cost 
(1,7%). Such results made it possible to 
reduce production cost in 0,85%. So, 
adopting the concept of wood pre-selection 
in the operational routine has been 
suggested.   
 
  
Keywords: pre-selection of wood, 
operational variables, wood characteristics, 
wood quality, genetic material, wood 
uniformity. 
 
INTRODUÇÃO 

A madeira de eucalipto, dentre as folhosas, é 
a principal matéria-prima para as indústrias 
de celulose e papel. No entanto, devido à 
variabilidade existente entre espécies, dentro 
de espécies, em populações crescendo em 
diferentes locais e em um mesmo local não é 
possível considerá-la como madeira unifor-
me e bem definida para produção de celu-
lose[1-3]. Além disso, a idade e os fatores ge-
néticos e ambientais também influenciam di-
retamente a qualidade da madeira, contri-
buindo para a sua desuniformização[4-5].  
 

Deste modo, existe grande variabilidade na 
qualidade da madeira que abastece a 
fábrica. Mesmo sendo a madeira obtida a 
partir de plantios clonais não é possível 
considerá-la como uniforme, uma vez que os 
fatores genéticos e ambientais influenciam 
direta-mente em suas características.  
 
A desuniformização nas características da 
madeira influencia, direta ou indiretamente, 
no comportamento dos processos de polpa-
ção e branqueamento e na qualidade da 
celulose produzida. Desta forma, espera-se 
que mantendo as características uniformes 
dos cavacos ao longo do tempo, os impactos 
sobre as variáveis operacionais do cozimento 
e branqueamento sejam minimizados, possi-
bilitando na prática reduzir os custos opera-
cionais e maximizar a produção de celulose 
branqueada. Além disso, também se espera 
maior uniformidade das propriedades que 
caracterizam a qualidade da celulose e, deste 
modo, reduzir as ocorrências operacionais 
na máquina de papel, melhorando em seu 
desempenho. 
  
Tais benefícios têm sido reportados por em-
presas do setor tais como: RIPASA e VCP, 
que vêm adotando o conceito de pré-seleção 
das madeiras na rotina operacional para o 
abastecimento da fábrica, como forma de 
uniformizar a qualidade dos cavacos. Essa 
prática fundamenta-se na existência de va-
riação natural das características da madei-
ra e na conhecida relação entre essas ca-
racterísticas e o comportamento global do 
processo de produção. Desta forma, é im-
prescindível identificar quais são as carac-
terísticas da madeira, que influenciam, 
significativamente, sua qualidade em relação 
ao processo produtivo. 
 
A implantação dessa prática (pré-seleção das 
madeiras para o abastecimento da fábrica) 
também aumenta os custos da madeira, 
devido às amostragens nos plantios disponí-
veis, realização de análises prévias em labo-
ratório e, principalmente, pela colheita diri-
gida nas áreas de plantio disponíveis. Sendo, 
portanto, necessário quantificar, experimen-
talmente, o retorno potencial da pré-seleção 
de madeiras para o abastecimento da fábrica 
e compará-lo à estimativa de aumento de 
custos operacionais, como forma de avaliar a 
viabilidade econômica do uso dessa prática.     
 
Com essa concepção realizou-se este estudo, 
que teve como objetivo aumentar a uniformi-
dade das características das madeiras que, 
direta ou indiretamente, influenciam os pro-
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cessos de produção de celulose, além de es- tabelecer procedimento operacional especí-
fico para a implementação da pré-seleção de 
madeiras para a fábrica, caso seja confir-
mada a viabilidade técnica dessa prática.  
 
 
EXPERIMENTAL  

O experimental do projeto foi dividido em 
partes, conforme apresentado a seguir:  
 
A - Identificação das características da 
madeira a serem monitoradas na pré-
seleção. 
A idéia para a pré-seleção das madeiras para 
abastecimento de fábrica é relativamente 
simples e fundamenta-se na variação natu-
ral da qualidade da madeira e nos impactos 
que essa variação pode ocasionar nas va-
riáveis operacionais do processo produtivo. 
Deste modo, é fundamental que sejam 
identificadas as características da madeira 
que influenciam na qualidade da madeira 
para a produção de celulose.          
 
O que temos para este caso é a funda-
mentação teórica (revisão de literatura) 
indicando que a densidade básica[6-9] e os 
teores de extrativos[6,10], lignina[6,10] e de 
pentosanas[11-14] são as características da 
madeira mais importantes para avaliar a sua 
qualidade, visando à produção de celulose e 
papel.         
 
Para identificar as características da ma-
deira, a serem monitoradas na implantação 
efetiva do conceito de pré-seleção na rotina 
operacional da fábrica, foi necessário buscar 
a fundamentação prática para os resultados 
reportados na literatura. No caso, as carac-
terísticas da madeira que melhor se rela-
cionam com as variáveis operacionais impor-
tantes de cada processo da linha de produ-
ção. As variáveis escolhidas foram: 
- Cozimento: Quantidade de sólidos quei-
mados na caldeira de recuperação (SQC); 
carga alcalina (CAC) e temperatura da zona 
de extração (TZE). 
- Pré-deslignificação com oxigênio: Carga 
alcalina (CA) 
- Branqueamento: Consumo de cloro ativo 
(CCA) 
- Máquina de secagem: Velocidade (VMS) e 
Pressão de vapor (PV)  
- Máquina de papel: Velocidade (VMP); passe 
da quarta prensa (PQP) e número de que-
bras.       
 
Para avaliar os efeitos entre as caracte-
rísticas da madeira e comportamento do 

processo, realizaram-se duas amostragens 
pontuais mensais da madeira/cavacos, que 
abastece a fábrica. Além disso, registraram-
se os valores das variáveis operacionais do 
cozimento, pré-branqueamento, branquea-
mento e das máquinas de secagem e papel 
monitoradas, respeitando o tempo de reten-
ção do processo, garantindo desta forma que 
os valores obtidos no processo sejam real-
mente do processamento das madeiras 
(cavacos) amostradas. A inexistência de re-
cursos necessários, no laboratório, impossi-
bilitou a realização das amostragens das ma-
deiras (cavacos) em maior  freqüência.  
 
Os resultados das variáveis operacionais e 
das características das madeiras importan-
tes para a produção de celulose e papel 
(densidade básica e teores de extrativos, 
lignina e de pentosanas), obtidos do universo 
de cinqüenta três repetições, foram anali-
sados estatisticamente, utilizando o sistema 
SAS (“Statistical Analysis System). Foram 
determinadas, para todas as regressões 
apresentadas, as equações das curvas de  
regressão lineares e quadráticas. Entre os 
modelos, selecionou-se o que apresentou o 
maior coeficiente de determinação (r²), consi-
derando-se o grau de significância (F) e o 
nível de probabilidade (P) maior ou igual a 
95%. Nos casos em que a variavel opera-
cioanl relacionou com mais de uma caracte-
rística da madeira, estas foram combinadas 
de forma a compor a equação que melhor 
explica as variações.  
 
Confirmadas as interações, ou seja, identi-
ficadas as características da madeira que 
mais influenciam o comportamento do pro-
cesso, estabeleceram-se os modelos matemá-
ticos que melhor quantifiquem os impactos 
nas variáveis operacionais, advindos da va-
riação dessas características na composição 
da madeira que abastece a fábrica. As ca-
racterísticas da madeira identificadas nos 
modelos foram as escolhidas para serem 
monitoradas na uniformização da composi-
ção da madeira que alimenta a fábrica.       
 
B - Teste Industrial 
Após identificar as características da madei-
ra, que interagem com as variáveis opera-
cionais, procurou-se buscar a confirmação, 
na prática, do efeito da uniformização dessas 
características na composição de madeira, 
que abastece a fábrica sobre o comporta-
mento do processo. Para isto realizou-se 
teste industrial na unidade da Suzano, em 
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Mucuri - BA, utilizando madeiras pré-sele-
cionadas, durante dois meses. 
 
C - Avaliação Econômica 
Visando avaliar se o aumento de custos da 
madeira, devido às amostragens, análises e 
colheita dirigida no campo, inviabiliza a 
implantação efetiva da pré-seleção das ma-
deiras para a fábrica, quantificou-se o re-
torno potencial da uniformização da ma-
deira, comparando ganhos operacionais com 
o adicional de custo da madeira advindo da 
incorporação desta técnica na rotina opera-
cional da fábrica. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A - Identificação das características da 
madeira a serem monitoradas na pré-
seleção. 
A principio, procurou-se buscar as intera-
ções possíveis entre as características da 
madeira avaliadas e as variáveis operacio-
nais escolhidas, previamente, visando iden-
tificar as características da madeira a serem 
controladas na uniformização da composição 
do “mix”, que abastecerá a fábrica. Para isto, 
utilizaram-se os resultados das análises 
obtidos de amostras de madeira usuais do 
processo e das variáveis operacionais (cozi-
mento, pré-O2, branqueamento, e das má-
quinas de papel e celulose), registradas de 
forma sistematizada, respeitando o tempo de 
retenção dos processos. 
           
A partir dos resultados, avaliou-se primei-
ramente se existe interdependência entre as 
variáveis operacionais definidas de cada pro-
cesso, que tiveram duas ou mais variáveis 
selecionadas, visando verificar se uma das 
variáveis contempla a outra. Existindo inter-
dependência entre duas variáveis conside-
rou-se apenas uma delas. Para essa ava-
liação utilizaram-se os procedimentos esta-
tísticos do sistema SAS para regressões 
lineares e de segundo grau, considerando-se 
os níveis de ajuste (valor de r2) dessas 
equações, sempre a um nível mínimo de 
significância de 95% de probabilidade. As 
relações entre as variáveis operacionais de 
cada processo, obtidas num universo de 48 
repetições, foram apresentadas na Tabela 1 
a seguir. 
 
Observou-se que a quantidade de sólidos 
queimados da caldeira (SQC) e a carga alça-
lina (CA) não apresentaram equações de 
regressões significativas com a temperatura 
da zona de extração (TZE) do digestor. Já a 

equação obtida para a quantidade de sólidos 
queimados na caldeira e a carga alcalina 
(CA) mostrou baixo nível de ajuste (r2= 
0,375). Tal resultado não era esperado, uma 
vez que carga alcalina influencia nos teores 
de sólidos orgânicos e inorgânicos, gerados 
durante o cozimento e, no caso, os resul-
tados destes componentes do licor correla-
cionam-se fortemente com a quantidade de 
sólidos queimados na caldeira. O uso de 
duas variáveis operacionais, carga alcalina 
e/ou temperatura, para o controle do pro-
cesso de cozimento é a causa provável deste 
desvio. 
 
Com tais resultados não se pode admitir que 
o valor de uma das variáveis do cozimento 
seja estimado a partir do valor da outra. A 
partir destes resultados essas variáveis 
passaram a ser consideradas isoladamente 
como representativas das variações no cozi-
mento. 
 
Os resultados obtidos, também, indicam que 
a velocidade da máquina de secagem (VMS) é 
estimada a partir da pressão de vapor (PV) 
com bom nível e ajuste (r2= 0,637). No caso,  
essas variáveis interagem entre si (são 
interdependentes). Desta forma, optou-se pe-
lo uso da variável VMS para representar a 
performance da máquina de secagem. 
 
Além disso, observou-se que velocidade da 
máquina de papel (VMP) não é estimada a 
partir dos valores de passe da quarta prensa 
(PQP) e de número de quebra (NQ). O mesmo 
ocorreu para o número de quebras (NQ) e 
valores de passe da quarta prensa (PQP). 
Assim, essas variáveis operacionais passam 
a ser consideradas, isoladamente, como re-
presentativas das variações do desempenho 
da máquina de papel. Este resultado foi 
obtido em produção de papéis de baixa  (56-
63g/m2) e intermediária (70-75g/m2) grama-
tura, utilizando o universo de dezenove e 
dezesseis repetições, respectivamente. 
 
A partir desses resultados, a estratégia foi de 
procurar identificar as possíveis interações 
entre essas variáveis operacionais e as ca-
racterísticas da madeira analisada. Nos ca-
sos em que a variável relacionou com mais 
de uma característica da madeira, estas fo-
ram combinadas de forma a compor o mode-
lo matemático, que melhor explica as varia-
ções. Os modelos matemáticos obtidos foram 
apresentados na Tabela 2 a seguir. 
  
 
 

Excluído:  

Excluído: -

Excluído: I

Excluído: II
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Tabela 1: Modelos matemáticos referentes às variáveis operacionais.  
Processo Equações de regressão r2 

SQC = equação não significativa a 95% de probabilidade com CAC. -- 
SQC = equação não significativa a 95% de probabilidade com TZE. -- 

 
Cozimento 

CAC =  -775,15 + 9,97*TZE – 0,03*TZE2  0,375 
Máquina secagem VMS =  112,5 + 12,05*PV 0,637 

 VMP = 1078,58 – 6,99*PQP                                          (56-63g/m2) 
 VMP = 1114,49 – 6,99*PQP2                                          (70-75g/m2) 

0,226 
0,235 

VMP=  equação não significativa a  95%  de                    (56-63g/m2) 
          probabilidade com NQ.                                        (70-75g/m2) 

-- 
-- 

 
 
Máquina Papel 

PQP=  equação não significativa a 95%  de                    (56-63g/m2) 
           probabilidade com NQ.                                       (70-75g/m2) 

-- 
-- 

SQC= sólidos queimados na caldeira; CAC= carga alcalina do cozimento; TZE= temperatura zona extração; VMS= 
velocidade máquina de secagem; PV= pressão de vapor; VMP= velocidade máquina de papel; PQP= passe da quarta 
prensa; NQ= número de quebras; r2= índice de determinação. 
 
As variáveis operacionais, carga alcalina da 
pré-O2 (CA), consumo de cloro ativo (CCA), 
velocidade da máquina de secagem (VMS), 
número de quebras (NQ) e passe da quarta 
prensa (PQP) não apresentaram equações 
significativas ao nível de 95% de probabi-
lidade com as características da madeira 
avaliada.   
 
Observou-se, ainda, que a variação da 
quantidade de sólidos queimados (SQC) pode 
ser estimada a partir dos teores de extrativos 
em etanol/tolueno e de lignina da madeira, 
com bom nível de ajuste (r2= 0,670). Já a 
temperatura da zona de cozimento (TZE) e a 
carga alcalina do cozimento (CAC) apresen-
taram equações significativas, ao nível de 
95%, com essas características, porém em 
baixos níveis de ajuste (r2= 0,245 e 0,165, 
respectivamente). Deste modo, os teores de 
extrativos e de lignina foram as caracte-
rísticas da madeira que melhor estimaram 

as variáveis operacionais do cozimento ava-
liadas. 
 
A densidade básica da madeira interagiu 
com velocidade da máquina de papel, tanto 
na produção de papéis de baixa gramatura 
(56-63g/m2), quanto de papéis de gramatura 
intermédia (70-75g/m2). Não se avaliou pa-
péis de alta gramatura devido ao  número 
reduzido de repetições. Tal comportamento 
indica a possibilidade de estimar o desem-
penho da máquina monitorando a densidade 
básica da madeira, que entra na fábrica.         
 
Tais resultados viabilizam o monitoramento 
dos valores de densidade básica e dos teores 
de extrativos em etanol/tolueno e de lignina 
das madeiras, como critérios quantitativos 
para a pré-seleção das madeiras para a 
fábrica, uma vez que eles mostraram ser os 
indicativos mais eficientes, dentre os ava-
liados, para estimar importantes variáveis do 
processo produtivo. 

 
Tabela 2: Modelos matemáticos referentes as variáveis operacionais e características da 

madeira. 
Processo Equações de regressão r2 

 SQC = 1914,48 + 113,34*ETOL + 14,62*LIGT 0,670 
TZE = 131,29 + 0,88*LIGT 0,245 

 
Cozimento 

CAC = 16,16 – 0,60*ETOL + 0,16*LIGT2  0,165 
Pré-O2 CA =   equação não significativa a 95% de probabilidade.   -- 
Branqueamento CCA = equação não significativa a 95% de probabilidade.   -- 
Máquina  secagem VMS e PV =  regressão não significativa a 95% de probabilidade.   -- 

VMP = 1263,08 – 0,55*DB                                       (56-63g/m2) 
VMP = 1330,20 – 0,61*DB                                       (70-75g/m2) 

0,733 
0,556 

NQ =  equação não significativa a 95%  de                 (56-63g/m2) 
          probabilidade.                                                  (70-75g/m2) 

-- 
-- 

 
 
Máquina Papel 

PQP =  equação não significativa a 95%  de                (56-63g/m2) 
            Probabilidade.                                                (70-75g/m2) 

-- 
-- 

SQC= sólidos queimados na caldeira; LIGT= teor de lignina total; ETOL= teor de extrativos em etanol tolueno; DB= 
densidade básica; CAC= carga alcalina do cozimento; TZE= temperatura zona extração; CA= carga alcalina na pré-O2; 
CCA= consumo de cloro ativo; VMS= velocidade máquina de secagem; PV= pressão de vapor; VMP= velocidade 
máquina de papel; PQP= passe da quarta prensa; NQ= número de quebras; r2 = índice de determinação. 
 

Excluído: ¶

Excluído: I

Excluído: II
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B - Procedimento de Pré-seleção     
Após a identificação das características da 
madeira a serem controladas para a unifor-
mização da mistura, que abastece a fábrica, 
definiu-se a metodologia de pré-seleção da 
madeira no campo. A sistemática escolhida 
foi descrita a seguir.  
  
As amostras das madeiras para análises 
foram coletadas nos plantios comerciais 
(próprios e fomento), obedecendo à ordem 
cronológica de colheita e abastecimento da 
fábrica. Para minimizar as limitações relacio-
nadas ao grande número de árvores a serem 
amostras/mês (estimou-se em 320 árvo-
res/mês) e da necessidade de retorno rápido 
dos resultados de análises (máximo 30 dias), 
decidiu-se pela utilização de serragem das 
árvores amostradas, ao invés de cavaco da 
árvore inteira. No caso, as árvores amostra-
das foram seccionadas em toretes de aproxi-
madamente 6,0m, com auxílio de motoserra.  
 
A serragem produzida no seccionamento das 
árvores foi coletada e acondicionada em 
frasco fechado. Após a identificação, as 
amostras foram enviadas ao laboratório para 
análises.        
 
Para evitar o efeito da bordadura, as árvores 
selecionadas para a amostragem situaram-
se a partir da terceira fileira do talhão. Antes 
de seccionar a árvore, removeu-se a casca da 
região do corte para evitar contaminação das 
amostras de madeira (serragens).      
 
Adotou-se o seguinte critério de amostra-
gem: No caso de clones coletou-se uma 
árvore/ha. Já para os plantios seminais 
amostraram-se duas árvores/ha. Conside-
rou-se como outra amostra, toda vez que o 
clone mudar de “site” ou sua idade for maior 
ou igual a nove anos.      
 
O volume de serragem recebido de cada 
amostra de madeira foi primeiramente pesa-
do. Logo após, homogeneizado e classificado 
em peneiras. Utilizou-se somente a serragem 
retida entre as peneiras de 200 e 400 mesh 
para as análises, descartando o restante.      
 
Após a classificação e homogeneização a 
serragem foi seca em estufa a 45°C por um 
período de no mínimo de 12 h. O volume de 
serragem colocado na estufa foi definido pelo 
peso do volume de serragem coletada. No 
caso considerou-se uma bandeja de 40cm x 

16cm x 6cm completamente cheia por cada 
5kg de serragem recebida.  
    
A serragem seca obtida foi transformada em 
pó (granulometria inferior a 60 mesh), uti-
lizando os moinhos Wiley e UDY, seqüen-
cialmente. A serragem fina (pó) obtida, após 
acondicioná-la por 24 horas em ambiente 
climatizado (temperatura= 24,0+2,0°C e 
umidade relativa= 54,0+2,0%), foi armazena-
da em saco de polietileno previamente iden-
tificado com as informações referente a 
amostra.    
 
Utilizou-se a técnica de quarteamento para 
amostragem da secagem fina para análise. O 
número de repetições realizado para cada 
amostra dependeu do peso do volume de 
serragem coletado de cada árvore amos-
trada. No caso repetiu-se as análises a cada 
5kg de serragem obtida, sendo reportado o 
resultado médio dos valores obtidos.    
  
Devido ao número elevado de amostras, as 
análises realizadas (densidade básica e os 
teores de lignina e extrativos) foram exe-
cutadas no Espectrofotômetro de Infra-
vermelho Próximo (NIR). A elaboração e a 
validação dos modelos multivariados para 
determinação destas características da ma-
deira foram reportados por Pasquini et al[15]. 
 
A sistemática, para o agrupamento das 
amostras de madeira, baseou-se na atri-
buição de notas para as faixas de variação 
obtidas para as características da madeira a-
valiadas, conforme apresentado na Tabela 3. 
Vale salientar que as faixas de variações 
apresentadas foram estabelecidas conside-
rando a variabilidade dessas características 
nos materiais genéticos avaliados.   
 
Para minimizar impactos na qualidade da 
celulose, uma vez que menores densidades 
básicas das madeiras favorecem as proprie-
dades de resistência da polpa[10,16-18], optou-
se pela posição mais conservadora, atribu-
indo maiores notas para os valores interme-
diários de densidade básica.  
 
 
 
   
 
 

 
 
Tabela 3: Composição de notas para as características das madeiras monitoradas no 

Excluído: ¶
Quebra de seção (contínua)

Excluído: III

Excluído: 20

Excluído: ¶

Excluído: Atribuíram-se 
notas diferentes para as 
características monitoradas 
da madeira. No caso as 
notas arbitradas para 
densidade ba-sica foram o 
dobro dos outros parâmetros 
(soma das notas dos teores 
de lignina e extrativos é 
igual da densidade básica). 
Pro-curou-se com isto 
equilibrar o efeito destas 
características nas variáveis 
operacionais monitoradas, 
uma vez que as 
características 

Excluído: químicas (teor de 
lignina e extrativos) e física 
(densidade básica) 
relacionaram-se com as 
variáveis  importantes do 
processo de cozi-mento e da 
máquina de papel, respecti-
vamente.                     

Excluído: III
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processo de pré-seleção. 
Características da madeira Faixa de variação Nota 

< 1,40 3 
1,41 a 1,90 2 
1,91 a 2,40 1 

 

Teor de extrativos em etanol/tolueno, % 
> 2,41   0 
< 29,0 3 

29,1 a 30,1 2 
30,2 a 31,2 1 

 

Teor de Lignina, % 
> 31,3  0 
< 440  0 

440 a 459  2 
460 a 479  4 
480 a 499  6 
500 a 519  4 
520 a 539  2 

 
 
 
Densidade básica, kg/m3 

> 540  0 
 
Atribuíram-se notas diferentes para as 
características monitoradas da madeira. No 
caso as notas arbitradas para densidade ba-
sica foram o dobro dos outros parâmetros 
(soma das notas dos teores de lignina e 
extrativos é igual da densidade básica). Pro-
curou-se com isto equilibrar o efeito destas 
características nas variáveis operacionais 
monitoradas, uma vez que as características 
químicas (teor de lignina e extrativos) e física 
(densidade básica) relacionaram-se com as 
variáveis  importantes do processo de cozi-
mento e da máquina de papel, respecti-
vamente.                      
 
As amostras de madeira foram classificadas 
em quatro grupos baseando-se no somatório 
das notas obtidas, conforme a seguir: 
Grupo A: Amostras que apresentaram soma 
das notas na faixa de 12 a 8. 
Grupo B: Amostras que apresentaram soma 
das notas na faixa entre 7 e 4 
Grupo C: Amostras que apresentaram soma 
das notas inferior a 4  
Grupo D: Amostras que apresentaram teores 
de extrativos em etanol/tolueno > 3,00% e 
ou teor de lignina > 32,4% e/ou densidade 
básica > 550 kg/m3 ou < 400 kg/m3. 
 
As madeiras do Grupo D foram disponibili-
zadas para outros usos tais como queima na 
caldeira, venda ou troca com terceiros. 
Sendo imprescindível o uso das madeiras 
deste grupo no processo, elas foram abas-
tecidas gradativamente em pequenas propor-
ções, atingindo no máximo 10% da compo-
sição que entra na fábrica. 
 
As amostras pertencentes ao Grupo B foram 
enviadas diretamente para a fábrica. Já as 

amostras pertencentes aos grupos A e C 
foram misturadas de tal forma que a média 
ponderada dos teores de lignina e extrativos 
e de densidade básica na composição situe-
se dentro da faixa de variação da madeira do 
Grupo B (média dos valores obtidos mais um 
desvio padrão).      
 
C - Teste Industrial 
Os resultados médios das características da 
madeira e das variáveis operacionais monito-
radas da linha de fibras, obtidos no teste 
industrial de pré-seleção, realizado nos me-
ses de Julho e Agosto/06, foram reportados 
nas Tabelas 4 e 5. Para avaliar os resulta-
dos do teste utilizou-se como referência 
(teste em branco) os resultados médios dos 
parâmetros monitorados obtidos no período 
de Maio a Junho/06. Consideraram-se, para 
avaliar o teste, somente as variáveis opera-
cionais que relacionaram com as caracterís-
ticas da madeira monitoradas.  
 
As análises foram realizadas em serragens, 
geradas de cavacos coletados no transpor-
tador, que alimenta o digestor, utilizando-se 
o equipamento NIR. Os valores das variáveis 
operacionais foram obtidos no “PI”, respei-
tando-se o tempo de retenção do processo. 
No caso, excluíram-se os resultados influen-
ciados pelas ocorrências de manutenção e 
operacional, evidenciadas nos períodos dos 
testes.  
  
Evidenciaram-se desvios para menos nas 
medições realizadas para as quantidades de 
sólidos queimados na caldeira de recupe-
ração. Neste  caso o valor absoluto reportado 
não deve ser considerado. Como o erro foi 
sistemático, a diferença entre os valores re- 

Tabela 4: Variabilidade das características monitoradas da madeira  
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Teste Branco Teste Pré-Seleção Madeira 
X Máx. Min. DP CV X Máx. Mín. DP CV 

 Densidade Básica, kg/m3 447  500 420 15,6 3,5 429   463 402 11,3 2,6 
 Teor de Lignina, % 28,1  29,7 25,9 0,90 3,1 29,6  31,0 27,9 0,76 2,4 
 Teor de Extrativos, %* 2,41  3,17 1,80 0,24 10,0 2,30  2,61 1,56 0,24 10,3 
X= média; Max= máximo; Min= mínimo; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação * Extrativos em álcool/tolueno 
 
portados pode ser comparada. 
 
Os valores médios das características da 
madeira, que abasteceram a fábrica, no 
período do teste de pré-seleção, apresenta-
ram diferenças consideráveis, em relação às 
madeiras do teste em branco. No caso a 
madeira pré-selecionada apresentou meno-
res valores de densidade básica (4,0%) e de 
teor de extrativos (4,6%), além de maior 
valor de teor de lignina (5,3%), em relação à 
referência. 
 
Como já era esperado, as características da 
madeira monitoradas apresentaram menores 
oscilações (mais uniformes), evidenciadas 
pelos menores valores de desvio padrão e de 
coeficiente de variação, no período do teste 
de pré-seleção, em relação ao teste em 
branco (Tabela IV). Exceto os teores de 
extrativos das madeiras que apresentaram 
comportamentos similares nos períodos ava-
liados. Estes resultados validaram a siste-
mática de pré-seleção da madeira adotada.     
 
Os resultados médios das variáveis opera-
cionais monitoradas da linha de fibras foram 
menores no teste de pré-seleção que os obti-
dos na referência (Tabela 5). Exceto a quan-
tidade de sólidos queimados na caldeira de 
recuperação, que foi similar. As diferenças 
nas características das madeiras utilizadas 
nos testes são a causa provável deste resul-
tado.  

A maior uniformização da qualidade das ma-
deiras levou a menor oscilação das variáveis 
operacionais monitoradas da linha de fibras 
(menores valores de desvio padrão e coefi-
ciente de variação), no período do teste de 
pré-seleção, ante ao de referência. Tais re-
sultados são muito importantes para o pro-
cesso, pois possibilitam otimizá-lo, e, conse- 
qüentemente, reduzir os custos de produção. 
 
Apresentam-se na Tabela 6 os resultados 
médios obtidos do monitoramento da variá-
vel operacional da máquina de papel durante 
os testes. Não se avaliou o comportamento 
da variável operacional da máquina de papel 
em fabricações de alta gramatura, devido 
número reduzido de repetições. 
 
O resultado indicou que a velocidade da má-
quina apresentou menor oscilação durante o 
período do teste de pré-seleção (desvio pa-
drão e coeficiente de variação menores) que 
no período de referência. Tal resultado é 
explicado pela maior uniformidade da densi-
dade básica da madeira, que abasteceu a 
fábrica durante o teste de pré-seleção. 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5: Comportamento das variáveis operacionais monitoradas da linha de fibras. 
Teste Branco Teste Pré-Seleção Variáveis Operacionais 

X Máx. Min. DP CV X Máx. Mín. DP CV 
Sólidos Queimados Caldeira, tss/tsa 1,29 1,44 1,06 0,08 6,5 1,26  1,36 1,01 0,05 4,7 
Temperatura Zona Extração, °C 157,2 161,5 152,7 1,6 1,0 156,2 159,4 149,7 1,4 0,9 
Carga Alcalina Digestor, % 20,3  21,5 19,6 0,5 2,2 19,7  20,3 18,6 0,4 2,0 
X= média; Max= máximo; Min= mínimo; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação 

Tabela 6: Comportamento da variável operacional monitorada da máquina de papel. 
Teste Branco Teste Pré-Seleção Variáveis  

Operacionais 
Grama- 
 tura 
  g/m2   

 
X 

 
Máx. 

 
Min 

 
DP 

 
CV 

 
X 

 
Máx. 

 
Min. 

 
DP 

 
CV 

56-63 1017 1043 971 36,4 3,6 1022 1053 988 15,6 1,5 Velocidade, 
     m/mim  70-75 1021 1044 943 21,9 2,1 1008 1028 954 14,9 1,5 
X= média; Max= máximo; Min= mínimo; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação 
 
 

D - Avaliação Econômica 
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A implantação do conceito de pré-seleção 
das madeiras para o abastecimento da 
fábrica aumenta  o custo da madeira devido 
colheita dirigida, amostragens no campo e 
análises em laboratório.  Desta forma, para 
avaliar a viabilidade prática dessa técnica, 
foi necessário estimar o retorno econômico, 
ou seja, se o aumento do custo da madeira 
foi compensado pela redução do custo 
operacional, estimado no caso pelo ganho 
de produção de celulose branqueada.  
 
Outros benefícios da uniformização da 
madeira tais como redução do consumo de 
químicos, melhoria no desempenho da má-
quina de papel etc, não foram considerados 
devido à dificuldade de quantificá-los. 
 
Observou-se que a incorporação da prática 
de pré-seleção da madeira na rotina opera-
cional levou a pequeno aumento na produ-
ção diária de celulose branqueada da fábri-
ca (1,35%) e no custo da madeira (1,72%), 
conforme esperado. O adicional no custo da 
madeira foi devido as despesas com a 
colheita dirigida, logística, amostragens das 
árvores no campo e análises em laboratório. 
Tais resultados permitiram reduzir o custo 
de produção da fábrica em 0,85%.      
 
Estes resultados viabilizaram a implantação 
do conceito de pré-seleção das madeiras dos 
plantios comerciais na rotina operacional da 
fábrica.   
 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos permitiram concluir 
que: 

 A densidade básica e teores de ligni-
na e extrativos em etanol/tolueno 
foram às características  da madeira 
que melhor interagiram com variá-
veis operacionais importantes do 
processo produtivo. Desta forma, 
optou-se por monitorá-las na pré-
seleção das madeiras para a fábrica. 

 
 A maior uniformidade das caracte-

rísticas monitoradas da madeira re-
sultou em menores oscilações das 
variáveis operacionais: carga álcali-
na e temperatura da zona de extra-
ção do cozimento, quantidade de só-
lidos queimados na caldeira de recu-
peração e velocidade da máquina de 
papel.  

 
 A incorporação da prática de pré-

seleção na rotina operacional redu-

ziu o custo de produção da fábrica em 
0,85%, considerando no caso apenas 
o ganho de produção (1,35%) e o 
aumento do custo da madeira (1,72%) 
quando do uso de madeira pré-
selecionada no campo. 

 
 Os resultados obtidos viabilizaram a 

implantação do conceito de pré-sele-
ção das madeiras na rotina opera-
cional para o abastecimento da fábri-
ca.    
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