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Pergunta nº: 1131/Question nº: 1131 
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                   Por: / By: Marcio Henrique de Assis Silva 
 

E-mail: marcio_0303@hotmail.com 

 

Questão: /Question: 
 

Boa tarde, 

 

Sou estudante do curso de Tecnologia de Celulose e Papel da UFV que 

está sendo ministrado na Cenibra (Celulose Nipo Brasileira S.A), no qual 
estou iniciando o tema para monografia. 

Num primeiro momento pensei em dissertar sobre o assunto Biomassa 

com o tema "Geração de biomassa na área de preparo de cavacos". 

Porém em buscas pela internet encontrei pouco material. 
Se possível gostaria do seu apoio para indicar links e/ou sites que 

possam estar relacionados a tal assunto. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


  

Grato, desde já. 

 

Márcio Henrique. 
   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
  

Boa tarde Márcio Henrique – é interessante como os nomes de temas 

podem às vezes se mostrarem com duplo sentido – na verdade “não 

geramos biomassa” na área de preparo de cavacos – produzimos 
resíduos (ou desperdícios) que acabam sendo destinados para aterros 

industriais, ou então usados como biomassa energética, dentre outros 

usos. 

A um desavisado leitor – daria a impressão que quanto mais biomassa 
“gerássemos” nesse setor de preparo da madeira, mais “produtivos” 

estaríamos sendo, já que essa biomassa poderia ser utilizada como 

matéria-prima para algum processo na fábrica ou em outra unidade de 

conversão. Você sabe muito bem, que o objetivo seria perder o mínimo 

possível de madeira, de casca, de serragem, etc. Seriam necessários 
compromissos e especificações a serem perseguidos por todos. 

Sugiro que comece lendo uma série de capítulos que escrevi sobre 

Resíduos Sólidos Industriais e Florestais para nosso setor.  

Talvez, eles possam colaborar para que entenda melhor essa 
problemática toda e assim, possa talvez criar formas de otimizar esse 

sistema na CENIBRA. Nesses capítulos, existem diversas seções que se 

remetem ao seu estudo. 

Estão todos disponíveis e podem ser descarregados em: 

 Capítulos do Eucalyptus Online Book sobre Ecoeficiência e 

Produção mais Limpa para o Setor de Celulose e Papel 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez11.html#um 
  

 Capítulos do Eucalyptus Online Book sobre Resíduos Sólidos no 

Setor de Celulose e Papel 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov11.html#um 

  

Se você tiver um plano de ação ou um roteiro para sua monografia que 

queira que eu dê um comentário, pode me enviar, mas alerto que todas 
as respostas do Euca Expert acabam públicas e são colocadas em nosso 

website - conheça em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert.html 

Fico no aguardo. 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez11.html#um
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov11.html#um
http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert.html


Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 
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