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Pergunta nº: 858/Question nº: 858 

 
Título: /Title: Questão sobre cascas do eucalipto (campo ou 

caldeira de força) 

                   Por: / By: Moacyr Fantini Junior 

 
E-mail: Moacyr.Fantini@storaenso.com 

 

Questão: /Question: 

 
Olá Celso. 

 

Mudei de país novamente – este já e o sexto – EUA , Indonésia, China, 

Moçambique e agora Uruguai (o Brasil também conta, não é?). 

Bem, uma de minhas responsabilidades são os “projetos especiais”  - 
agrossilvicultura, novo viveiro, empreiteiros (são muitos, pequenos, 

etc.), custos de operações (revisão e diagnóstico) e também logística. 

Neste caso, estamos na discussão (eterna?) levar casca para a fábrica 

para gerar energia com venda para o mercado, ou não. Bem, no seu 
capítulo sobre cascas no livro eletrônico do eucalipto, você comenta que 

iria falar mais especificamente sobre isto – vantagens e desvantagem 

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


sobre uso da casca em fábricas de celulose para geração de energia. 

Pergunto se já publicou alguma coisa ou se tem alguma recomendação – 

quanto mais objetivo melhor, pois se lembre que vou defender o “ficar 

casca no campo” com os engenheiros e economistas que querem 
“ganhar dinheiro com o resíduo”. 

 

Saudações 

 
Moacyr Fantini Junior 

Stora Enso Uruguay 

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro amigo Moacyr, bom dia. Desejo muitos sucessos a você agora no 

Uruguai. Como estamos mais próximos, pode ser que tenhamos alguma 
oportunidade de nos encontrarmos pelos aeroportos, ou mesmo em uma 

vinda sua para visitar as operações da Stora Enso no Rio Grande do Sul. 

Como você sabe, resido em Porto Alegre. 

Em relação à casca, leia o que escrevi no segundo capítulo de meu livro 

digital: 
Minerais e nutrientes das árvores dos eucaliptos: Aspectos ambientais, 

fisiológicos, silviculturais e industriais acerca dos elementos inorgânicos 

presentes nas árvores 

Disponível em: 
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_minerais.pdf 

Nesse capítulo discorro sobre as quantidades de minerais deixados pela 

casca no campo, etc. 

  
Leia ainda: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril08.html#quatorze (Os 

Eucaliptos e a Conservação do Solo) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan09.html#quatorze  
(Manejando as Florestas Plantadas de Eucalipto para Maior 

Sustentabilidade) 

Um forte abraço - espero que esses textos possam lhe ajudar. 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   
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