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Pergunta nº: 1065/Question nº: 1065 

 
Título: /Title: Saludos del Uruguay e perguntas sobre o E.dunnii 

                   Por: / By: Moacyr Fantini Junior 

 

E-mail: moacyr.fantini@montesdelplata.com.uy  
 

Questão: /Question: 

 

Ola Celso 
  

Como vão as coisas para seu lado? Continuo seguindo os capítulos do 

Eucalyptus Online Book e também da PinusLetter. Sempre têm coisas 

muito interessantes. 

  
Eu estou bastante atarefado com minhas atividades de diretor florestal 

da Montes del Plata. Ordenar todos os processos e ao mesmo tempo 

estar preparado para a partida da fabrica (previsto para marco de 2013, 

se tudo der certo) é um grande desafio. Tenho uma boa equipe de 
florestais e também bons pares nas outras áreas – industrial, financeira, 

RH, etc. Estamos confiantes.  
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Celso, provavelmente Montes del Plata será a primeira grande fabrica de 

celulose a ter seu produto baseado principalmente em Eucalyptus dunnii 

a partir de 2016. Estamos desde 2009 substituindo todas as plantações 

de E. globulus – que nunca esteve muito bem adaptado a área leste do 
Uruguai originalmente plantado pela ENCE / Eufores . 

  

Bem, o fato é que não se encontram muitos dados técnicos e tão pouco 

comerciais sobre celulose de E. dunnii em mercado. Klabin, SAPPI e 
algumas outras poucas empresas plantam E. dunnii há muitos anos, 

mas nunca atingiram uma área / volume que permitisse campanhas 

completas e produto comercial em escala. O E. dunnii sempre entra em 

mesclas. 
  

Sei que a Riocell, lá pela década de 80 rodou alguma campanha curta de 

E. dunnii, mas não encontrei nenhuma referência de mercado ou 

pesquisa sobre os resultados. 
  

Pergunto-te se estes dados estariam disponíveis ou se você pode ma 

ajudar de alguma forma nesta busca de dados de campanhas de 

produção de polpa branqueada de E. dunnii. 

  
Grande abraço 

  

Moacyr 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Buenos dias Moacyr, 

Fico feliz em saber de seu sucesso e entusiasmo no vizinho Uruguay. 

A Riocell foi uma das primeiras empresas no Brasil a se encantar com o 

E.dunnii e até hoje se planta em áreas de muita susceptibilidade a 

geadas. Há inclusive alguns clones bem bons sendo plantados pelo 
pessoal no sul do Brasil. 

A Riocell sempre teve interesse em testar diferentes espécies de 

eucaliptos, para dar diferenciação em suas polpas – fez campanhas 

especiais com E.tereticornis, E.grandis, E.saligna, E.maidenii, 
E.globulus, Acacia mearnsii e é bem provável que tenha feito com 

E.dunnii também. Não me recordo bem se isso aconteceu, mas todas as 

campanhas tinham um bem elaborado relatório na sua conclusão. 

Infelizmente, a biblioteca da empresa foi desativada esse mês – coisa 
que o setor pratica cada vez mais que é a não valorização do 

conhecimento acumulado. 



Por outro lado, a atual Celulose Riograndense digitalizou todos os nossos 

antigos (e os atuais também) relatórios de pesquisa e eles podem 

encontrar facilmente se existir algum de campanha industrial de 

E.dunnii. No laboratório foram feitos dezenas de estudos, até mesmo 
teses acadêmicas.  

Sugiro contatar o gerente de desenvolvimento e meio ambiente Clóvis 

Zimmer e consultá-lo. Ele com facilidade vai descobrir se existe um 

relatório de uma campanha 100% E.dunnii realizada em épocas 
distantes pela empresa (lá pelos anos 90’s, mais provável). O endereço 

de e-mail do Clóvis é: CZimmer@cmpcrs.com.br  

Uma coisa é porém certa – a cada qualidade da madeira se faz 

necessário  descobrir antes o tamanho ideal de cavacos para não se “dar 
com os burros n’água”, pois se os cavacos ficarem grandes ou pequenos 

demais, a campanha pode fracassar. 

Hoje, com as facilidades de pré-impregnação dos cavacos isso não é 

mais crítico, mas no passado era vital. 
Um abraço 

Celso 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Moacyr Fantini Junior 

 

E-mail: moacyr.fantini@montesdelplata.com.uy 
Ola Celso 

 

Muito obrigado pelo retorno 

 
Estamos também considerando o tamanho do cavaco como uma das 

fontes de interferência na qualidade e produtividade da polpa celulósica 

da futura fabrica de MdP. Será uma fábrica de mistura de espécies, em 

seu início – E. grandis, E. globulus, E. maideni, E. bicostata, E. dunnii e 

um pouco de viminalis – isso por alguns anos. Depois terá predomínio 
de E. dunnii. 

 

Vou entrar em contato com o Clóvis. 

 
Grande abraço e fico a sua disposição 

 

Saudações 

 
Moacyr 
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