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Pergunta nº: 1182/Question nº: 1182 

 
Título: /Title: Etanol feito de cascas de eucalipto 

 

    Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  

 

 

Questão: /Question: 
 

Boa tarde professor Celso,  

 

Sou repórter do Portal CeluloseOnline e estou fazendo uma matéria 
sobre um estudo do curso de engenharia da PUC de Minas Gerais que 

resulta na produção de etanol através das cascas de eucalipto. 

 

Como o senhor é expert no setor, gostaria de saber se é possível 
comentar sobre esse assunto? Dizer quais os benefícios desse estudo, e 

sucessivamente, do novo combustível. E também, se existe alguma 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:malaguti@celuloseonline.com.br


expectativa de que essa nova forma de etanol poderá substituir o álcool 

e a gasolina.  

 

Aguardo retorno, 
Atenciosamente, 

Irving Malaguti 

Portal CeluloseOnline 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Boa tarde Irving – essa pesquisa complementa outra já feita na 

ESALQ pelo Dr. Juliano Bragatto. 
Sugiro que leia em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11144/tde-13122010-

104913/pt-br.php 

Eu particularmente não acredito que isso se viabilize em curto prazo, 

pelo menos para o etanol de primeira geração. 
Já o de segunda geração, só veja chances se a degradação dos 

carboidratos de cadeia longa vier a ocorrer via hidrólise ácida, pois por 

hidrólise enzimática as dificuldades serão maiores em função dos 

extrativos protetores que toda casca de árvore precisa ter para se 
defender dos microrganismos apodrecedores. Ainda assim, temos 

fatores dificultadores na casca como extrativos, cinzas, lignina, etc. 

Enfim, recentemente houve uma notícia que alguns pesquisadores 

compararam a casca do eucalipto com o bagaço de cana e acharam 
mais viável o último. 

http://portalflorestal.blogspot.com.br/ 

Entretanto, a ciência consegue resolver mistérios e novas rotas estão 

sempre sendo criadas - espero que isso seja conseguido pelo pessoal da 
PUC Minas Gerais. 

Um abraço 

Celso 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  
 

Boa tarde professor, 
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Obrigado pelo retorno. Estou pesquisando mais sobre a matéria, de 

qualquer forma, suas informações são de extrema importância.  

 
Caso cite suas informações na matéria, como posso nomeá-lo? Com 

qual cargo? 

 

Muito obrigado e um ótimo final de semana.  
Atenciosamente, 

Irving Malaguti 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Celso Foelkel – consultor e criador do Eucalyptus Online Book & 

Newsletter e PinusLetter 
 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Irving Malaguti 

 
E-mail: malaguti@celuloseonline.com.br  
 

 
Obrigado professor.  

Assim que a matéria for publicada te mando o link.  

 

Att, 
Irving Malaguti 

__________________________________________________ 
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