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RESUMO 

Estudo do desempenho energético das caldeiras da indústria de polpa celulósica kraft 

A importância da energia elétrica gerada pelo setor de celulose e papel têm crescido no mercado 
brasileiro, pois com a crise hídrica que tem causado transtornos financeiros aos diversos setores da 
economia, muitas empresas têm optado por ter a geração de energia como um novo plano de negócio. 
Desta forma, para que esta produção cresça são necessários investimentos nessa área. Por isso, é essencial 
conhecer o processo, bem como os parâmetros envolvidos na produção de energia. Com a finalidade de 
ampliar os conhecimentos da área de energia dentro do setor de celulose e papel, este trabalho teve como 
objetivo identificar a relação dos parâmetros das caldeiras de recuperação e biomassa, bem como de seus 
combustíveis, afim de determinar sua influência na produção de vapor. Para isso, foram utilizados os valores 
dos parâmetros das caldeiras de recuperação e biomassa, entre eles: consumo de combustível, vazões de ar, 
temperaturas da água de alimentação e do vapor gerado, como também os valores das características 
químicas e físicas do licor negro, incluindo poder calorífico superior, teor de sólidos totais, teor de orgânicos 
e inorgânicos, e da biomassa, densidade aparente, poder calorífico superior, umidade e teor de cinzas. Os 
parâmetros e as características dos combustíveis foram disponibilizados por uma empresa do setor de 
celulose e papel do Brasil. Para análise e discussão dos dados foram feitos cálculos de eficiência energética, 
análise de diagramas de dispersão, correlação de Pearson, elaboração de modelos matemáticos para 
estimativa de produção de vapor e a determinação dos valores ideais dos parâmetros dos combustíveis, para 
produção máxima de vapor.  A partir das análises de eficiência energética, a caldeira de recuperação manteve 
uma média de 86%, enquanto que a caldeira de biomassa obteve uma média de 51%. Analisando as relações 
entre todos os parâmetros, nas caldeiras as variáveis com maior influência na operação foram as vazões de 
ar, vazão da água de alimentação, o consumo de combustível, temperatura da água de alimentação, 
temperatura dos gases de saída e a pressão do vapor, enquanto que nos combustíveis a maior influência foi 
do poder calorífico superior. Dentre os modelos matemáticos analisados para a predição da produção de 
vapor, apenas o modelo utilizando parâmetros da caldeira de recuperação foi estatisticamente significativo. 
Através da análise das características dos combustíveis, relacionando-as com o objetivo de obter a máxima 
produção de vapor, os valores ideais calculados destas características químicas e físicas do licor negro e da 
biomassa se mantiveram de acordo com a literatura.  

 

Palavras-chave: Biomassa, Caldeira de biomassa, Caldeira de recuperação, Eficiência energética, 
Energia, Licor negro, Parâmetros 
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ABSTRACT 

Study of energy performance of boilers from kraft pulp industries 

The importance of the electric energy generated by the pulp and paper sector has grown in the 
Brazilian market, because the water crisis has caused financial distress to the various sectors of the economy, 
and then many companies have chosen to have the power generation as a new business plan. In this way, 
for this production to grow, investments in this area are necessary. Therefore, it is essential to know the 
process as well as the parameters involved in energy production. With the purpose of increasing the 
knowledge of the energy area within the pulp and paper sector, this work aimed to identify the relation of 
the parameters of recovery and biomass boilers, as well as their fuels, in order to determine their influence 
in the production of steam. In order to do this, the values of the parameters of the recovery and biomass 
boilers were used, among them: fuel consumption, air flows, feed water and steam temperatures, as well as 
the values of the chemical and physical characteristics of the black liquor, including higher calorific value, 
total solids content, organic and inorganic content, and of biomass, apparent density, higher calorific value, 
moisture and ash content. The parameters and characteristics of fuels were made available by a Brazilian 
pulp and paper company. In order to analyze and discuss the data were made energy efficiency calculations, 
dispersion diagrams analysis, Pearson correlation, mathematical models for estimation of steam production 
and determination of the ideal values of the fuel characteristics for maximum steam production. From the 
energy efficiency analyzes, the recovery boiler maintained an average of 86%, while the biomass boiler 
obtained an average of 51%. Analyzing the relationships among all parameters, the variables with the 
greatest influence on the operation were air flow, feed water flow, fuel consumption, feed water 
temperature, outlet gas temperature and steam pressure, while in fuels the greatest influence was the higher 
calorific value. Among the mathematical models analyzed for the prediction of steam production, only the 
model using parameters of the recovery boiler was statistically significant. Analyzing the characteristics of 
the fuels in order to obtain the maximum steam production, the estimated ideal values of these chemical 
and physical characteristics of black liquor and biomass were kept in agreement with the literature. 

Keywords: Biomass, Biomass boiler, Black liquor, Energy, Energy efficiency, Parameters, Recovery 
boiler 
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INTRODUÇÃO 

O processo kraft é o mais utilizado pelas indústrias produtoras de polpa celulósica de todo o 

mundo. Este processo se iniciou em 1879, com o químico alemão Carl Dahl e foi difundido devido as 

suas vantagens, como a produção de fibras menos degradadas, flexibilidade na utilização de espécies, 

cozimentos mais curtos, polpas com altos níveis de alvura e a recuperação dos reagentes químicos 

utilizados no processo (FERREIRA, 2013; SENAI, 2013). 

O processo kraft consiste na remoção da lignina utilizando uma solução aquosa de hidróxido 

de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S), chamado licor branco. A associação destes dois 

componentes químicos permite que a eliminação da lignina seja mais seletiva do que nos demais 

processos químicos de polpação, já que o sulfeto preserva os carboidratos (celulose e hemiceluloses). 

No geral, o processo de polpação kraft inicia-se no digestor, onde são adicionados os cavacos 

de madeira e o licor branco. Nesta etapa são variados parâmetros como temperatura, tempo, pressão, 

e ao final a polpa produzida passa por etapas de lavagem, afim de que esta fique livre do licor negro 

formado durante este processo. A polpa celulósica segue na linha de fibras para as etapas de depuração, 

branqueamento, secagem e expedição. O licor negro, por sua vez, passa pelo processo de recuperação 

química, o qual consiste nas etapas de evaporação, caldeira de recuperação, caustificação e forno de 

cal. 

 A etapa de recuperação química é responsável pela recuperação dos reagentes químicos, afim 

de que estes sejam reutilizados na constituição do licor branco de cozimento. Como também, há a 

geração de energia na forma de vapor e energia elétrica, as quais são empregadas no processo 

produtivo da celulose. 

 Contudo, a caldeira de recuperação, em muitas situações, não é capaz de suprir as 

necessidades da indústria, pois uma grande quantidade de energia é necessária.  Por esta razão, as 

indústrias de celulose também utilizam a caldeira de biomassa, a qual além da produção de energia, 

elimina os resíduos florestais. 

Muitas indústrias de celulose já são caracterizadas como autossuficientes, outras unidades 

chegam a produzir energia elétrica excedente, a qual pode ser devolvida à rede do sistema elétrico 

nacional, possibilitando um abatimento da conta final de consumo destas empresas. Por outro lado, 

as unidades integradas de celulose e papel ainda precisam de energia do sistema nacional, devido à alta 

demanda energética do processo produtivo do papel. 
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Algumas unidades industriais produtoras de celulose tem considerado a energia elétrica como 

um novo produto da empresa. Onde antes visava-se apenas a produção de polpa celulósica, há 

indústrias do setor que tem investido na produção desta forma de energia. Além disso, diante das 

incertezas sobre a demanda futura de celulose, a competitividade deste setor estará vinculada à 

diversidade nos produtos gerados, aplicando o conceito de biorefinaria e realizando os múltiplos 

aproveitamentos da biomassa em rotas tecnológicas distintas (ALMEIDA, 2013).  

A energia elétrica é um dos insumos mais importantes e com o custo mais elevado para o 

setor industrial. Com as crises hídricas recorrentes, o preço desta energia no mercado tem oscilado 

frequentemente e tem sido necessário a ativação de termelétricas, o que encarece o custo da energia 

para o consumidor. O setor de celulose e papel, por sua vez, possui grande vantagem sob as demais 

indústrias, já que este possui a geração de energia como consequência de seu processo produtivo. 

O processo de produção de energia nas indústrias deste setor encontra-se consolidado, 

porém para alavancar este produto no mercado como um negócio competitivo e lucrativo da empresa 

faz-se necessário à busca por melhorias nesta produção. A eficiência energética consiste em buscar 

formas de balancear o uso de matéria-prima e a produção de energia, a qual pode ser calculada através 

da relação entre a quantidade de energia disponibilizada e a quantidade de combustível que é utilizado.  

Para que haja ganhos com a eficiência energética e reduções de custo significativos para a 

empresa, é necessário entender o funcionamento das variáveis do processo, estudando o desempenho 

energético das unidades industriais. As melhorias no processo podem estar ligadas aos parâmetros 

mecânicos das caldeiras, como também relacionado às características dos combustíveis utilizados na 

produção de energia. No caso das indústrias de celulose, a matriz energética é majoritariamente 

composta pelo licor negro (subproduto do próprio processo produtivo) e pela biomassa (resíduos 

florestais). 

Quando se discute sobre parâmetros do processo temos principalmente a preocupação com 

o consumo de combustível e com a vazão de vapor, porém estes estão correlacionados com diversas 

variáveis. Claramente, as variáveis relacionadas à mecânica das caldeiras, tem influência na produção 

e na eficiência do processo; as características da biomassa e do licor negro também são de extrema 

importância para o estudo da produção de energia. 

Como o principal foco da indústria é a produção de celulose, a preocupação com as 

características dos combustíveis das caldeiras acaba sendo considerada secundária. Por esta razão, a 

análise destes parâmetros é de grande relevância, pois estes combustíveis necessitam ter valores 
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compatíveis de acordo com as necessidades energéticas, já que se espera agregar ao setor de celulose 

e papel o reconhecimento de um produtor de energia limpa. 

Deste modo, a partir da descrição da importância da energia para o setor de celulose e papel 

e também da necessidade de entender as relações entre os parâmetros do processo produtivo de 

energia, este trabalho teve como finalidade identificar os principais parâmetros que influenciam a 

geração de vapor das indústrias de polpa celulósica kraft a partir das caldeiras de recuperação e 

biomassa. 
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CONCLUSÕES 

A partir das análises de eficiência energética, a caldeira de recuperação manteve uma média 

de 86%, enquanto que a caldeira de biomassa obteve uma média de 51%. Neste estudo, a caldeira de 

recuperação obteve um ótimo desempenho, porém, a de biomassa esteve abaixo do esperado, 

possivelmente devido à alta umidade do material (54,49%, em média).  

Analisando as relações entre os parâmetros, na caldeira de recuperação foi identificado o 

maior número de correlações. Nas caldeiras foi constatado principalmente a influência das variáveis 

de vazões de ar, vazão da água de alimentação, consumo do combustível, temperatura da água de 

alimentação, temperatura dos gases de saída e pressão do vapor. Entre os combustíveis, o poder 

calorífico foi a variável com maior influência.  

Dentre os modelos matemáticos analisados para a predição do vapor, apenas o modelo 

utilizando parâmetros da caldeira de recuperação foi significativo estatisticamente, e assim foi 

considerado um modelo adequado. Segue abaixo a regressão para predizer a vazão de vapor da caldeira 

de recuperação, a qual contém os parâmetros de consumo de licor negro (Cln), a vazão da água de 

alimentação (Va), a pressão do vapor (Pv) e a temperatura da água de alimentação (Ta): 

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =  −57649 + 2,214𝐶𝑙𝑛 + 0,1808 × 𝑉𝑎 + 582 × 𝑃𝑣 + 28,58 × 𝑇𝑎 

A partir do software Minitab 17®, os valores ideais de licor negro e biomassa visando a 

máxima produção de vapor foram: 

• Licor negro: 

Poder calorífico superior: 12,71 MJ/kg 

Teor de sólidos totais: 74,82% 

Teor de inorgânicos: 44,91% 

Teor de orgânicos: 54,99% 

• Biomassa: 

Poder calorífico superior: 18,88 MJ/Kg  

Densidade 132,68 Kg/m³ 

Umidade: 46,99 % 

Teor de cinzas: 3,16% 
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