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Pergunta nº: 1022/Question nº: 1022 

 
Título: /Title: Informações sobre utilização da casca do eucalipto 

em polpação kraft 

                   Por: / By: Raphael  F Galera 

 

E-mail: raphaelgalera@r7.com  

 

Questão: /Question: 
 

Boa noite Sr. Celso, 

 

Meu nome é Raphael Galera, tenho 19 anos, e atualmente estou 
cursando o técnico de celulose e papel, no SENAI CETCEP, na cidade de 

Telêmaco Borba, no Paraná, e também curso o 5° período de 

Engenharia Química com Ênfase em Celulose e Papel, na FATEB 

(Faculdade de Telêmaco Borba). 
Juntamente com alguns amigos do curso técnico, estou escrevendo um 

artigo referente a adição de casca no cozimento Kraft. A casca que 

utilizamos foi de Eucalyptus saligna de idade de processo (7 anos), e de 
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Eucalyptus grandis de aproximadamente 18 anos. Analisados os 

rendimentos e propriedades físicas, para a adição de 15% de casca no 

cozimento. Fizemos um comparativo entre os resultados que ficaram de 

acordo com a teoria. Os rendimentos tiveram uma queda de 
aproximadamente 2% nos rendimentos quando comparados com o 

cozimento 100% cavaco. A resistência a tração caiu cerca de 50 % para 

adição de casca mais velha. 

 
Eu gostaria de uma opinião pessoal do senhor se a casca se viabiliza 

para papéis da linha marrom de segunda linha, já que a alvura também 

caiu razoavelmente. Para indústrias que têm falta de matéria prima, 

mesmo com tantos problemas que a casca ocasiona, o senhor acha que 
a casca seria realmente uma solução viável para falta de matéria prima, 

sendo que  produto final seria papéis não branqueados de segunda 

linha? 

 
Grato pela atenção, 

 

Raphael  F Galera 

  ________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Raphael, sobre esse tema já estudei e publiquei bastante. 

Sugiro que leiam o que eu escrevi em: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1977.%20casca%20desmedulada%20d

e%20eucalipto.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf 

e ainda 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT05_residuos.pdf 

 

Nesses materiais encontrará todas as respostas para suas perguntas, 
por isso prefiro que vocês leiam e vejam o que mais se aplica a seu 

caso. 

Um abraço 
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Celso 

 

 _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Raphael  F Galera 

 

E-mail: raphaelgalera@r7.com  

 

Bom dia Celso, 

Agradeço muito o envio, um deles já tinha visto, inclusive me 

fundamentei nele! Realmente muito interessante. Mas os outros ainda 

não, e agora estou bem mais seguro sobre  o assunto. 

Ontem apresentei o artigo escrito no IV Seminário de Celulose e Papel 
promovido de SENAI, houve muito interesse por parte dos professores e 

dos próprios alunos presentes. Estou me interessando muito pelo 

assunto, e tivemos uma ideia dada pelo Professor Gilson Cardoso, de 

trabalharmos com o licor negro residual destes cozimentos com adição 
de casca, achei muito interessante também. Enfim, agradeço muito sua 

ajuda enviando estes artigos, aproveitando, gostaria de parabenizá-lo 

pelo trabalho, realmente é uma referência para nós que estamos 

começando! 

 
Grato, 

 

Raphael F Galera 
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