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A CASCA DAS ÁRVORES DOS EUCALIPTOS:  

UMA FANTÁSTICA FONTE DE BIOMASSA PARA A SOCIEDADE E 

PARA O MEIO AMBIENTE 
 
 

 
Casca � mais um presente das árvores dos eucaliptos 

  

 

          A casca das árvores e das toras dos eucaliptos plantados é mais uma 

das grandes fontes de biomassa vegetal e fotossintética disponíveis para a 

sociedade brasileira. Com uma área de florestas plantadas de eucalipto no 

Brasil correspondendo a 4,5 milhões de hectares em 2009, e crescendo a 

uma taxa anual de aproximadamente 7%, essa biomassa definitivamente 

não pode ser deixada sem ter pelo menos muito bem avaliado seu potencial 

como produto florestal. Até mesmo porque, uma significativa parcela dela já 

vem sendo consumida como biomassa energética, alimentando caldeiras de 

força em fábricas de celulose e papel, painéis de madeira, etc. Outra 

http://www.celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br
http://www.abtcp.org.br
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proporção importante das cascas das árvores cumpre um magnífico papel 

ambiental, sendo deixada para decomposição sobre o solo florestal após a 

colheita das árvores em que seu descascamento tenha sido feito no próprio 

campo florestal. Caso a casca das árvores dos eucaliptos passe a 

desempenhar um papel econômico mais relevante, a exportação de seus 

nutrientes precisará ser contra-balanceada por outras práticas sustentáveis, 

como da fertilização, controle de erosão do solo, etc. 

 

          Devemos entender inicialmente que, biomassa, como a própria 

palavra menciona, é todo tipo de material orgânico de origem biológica 

produzida por seres vivos. A biomassa é fonte de alimentos, de energia 

renovável, de adubação verde, de proteção ambiental e muitos usos mais. 

          Nos últimos e recentes anos, a terminologia biomassa passou a ser 

associada basicamente ao material vegetal produzido pela fotossíntese das 

plantas e que pode ser direcionado para uso energético (tal qual ocorre, ou 

convertido tecnologicamente em biocombustíveis sólidos, gasosos ou 

líquidos). 

 

 
O maravilhoso mundo da biomassa florestal 

 

          O Brasil tem uma área de florestas plantadas de eucalipto que em 

2009 correspondia a 4,5 milhões de hectares, conforme os dados estatísticos 

da ABRAF � Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas.  O 

incremento médio dessas florestas plantadas é de aproximadamente 30 a 55 

metros cúbicos sólidos de toras de árvores por hectare e por ano. Essa 

variação é função de diversos fatores como qualidade do sítio florestal, clima 

e solo, espécie, clone, melhoramento genético, práticas silviculturais 

adotadas, etc. As empresas associadas da ABRAF são as empresas 

tecnologicamente mais qualificadas em tecnologia no Brasil e plantam 

eucaliptos principalmente para as seguintes finalidades: fabricação de 

celulose de mercado e de papel, fabricação de painéis de madeira e produção 

de carvão vegetal para fins siderúrgicos. A ABRAF, em seu relatório de 2010, 

ano base 2009, relata que a produtividade anual média das florestas de seus 
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associados era de 40,5 m³/ha.ano. Em termos de áreas efetivamente 

plantadas, as florestas de eucaliptos dos associados da ABRAF naquele 

mesmo ano correspondiam a 2,8 milhões de hectares. Os restantes 1,7 

milhões de hectares são áreas de outras empresas florestais, de agricultores 

rurais, de órgãos públicos, investidores em florestas e outros mais.  

          Todas essas florestas de eucaliptos crescem anualmente cerca de 200 

milhões de metros cúbicos de troncos, os quais possuem basicamente casca 

e xilema, os quais crescem anualmente em volume e peso. 

          Árvores jovens e finas de eucaliptos comerciais plantados no Brasil 

possuem cerca de 15 a 20% de casca base seu volume. Já as árvores das 

boas e produtivas florestas comerciais, de clones selecionados e melhorados 

geneticamente, possuem entre 9 a 13% de casca em seu volume colhido aos 

6 a 8 anos de idade da floresta. Podemos, sem grandes chances de errar, 

admitir que o teor de casca médio para árvores florestais de eucalipto entre 

1 a 8 anos deva estar entre 12 a 13,5 % dos seus volumes nas idades em 

que se encontram. Isso então nos permite estimar uma produção anual entre 

24 a 27 milhões de metros cúbicos de cascas de eucaliptos. 

 

 
Madeira e casca � produtos das florestas plantadas de eucaliptos 

 

 

          Colhem-se anualmente no Brasil cerca de 700.000 hectares de 

florestas de eucaliptos em idades entre 6 a 8 anos. A produção média nessas 

situações é de aproximadamente 280 m³ de toras com casca. Nessa idade, 

podemos admitir um teor médio de casca de 11% para essas toras. Significa 

que a colheita das toras pode disponibilizar pouco mais de 20 milhões de 

metros cúbicos sólidos de casca anualmente, estimativas bem 

conservadoras. Há uma ligeira diferença entre esses 20 milhões e os 24 a 27 

estimados anteriormente. Isso ocorre porque os eucaliptos têm o hábito 
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fisiológico de desprender a parte externa da casca na forma de ritidomas, 

especialmente nas épocas de verão: uma espécie de �troca de pele�. Com 

isso, ajudam na ciclagem dos nutrientes e alargam suas cascas sem prejuízo 

às restrições que elas poderiam oferecer em função do fantástico ritmo de 

crescimento em diâmetro das árvores. 

 

        
Cascas � uma beleza natural e uma matéria-prima industrial 

 

          A densidade básica média da casca de eucalipto pode ser considerada 

como sendo 0,32 toneladas de sólidos secos por metro cúbico, enquanto 

para a madeira podemos sem grandes erros admitir um valor médio de 0,51. 

Portanto, a proporção em peso de casca na árvore não é a mesma da que 

ocorre para volume. Em termos gravimétricos, essas proporções até agora 

mencionadas devem ser corrigidas para cerca de 63% das mesmas 

(0,32/0,51). Portanto, anualmente devem estar crescendo cerca de 7,7 a 8,6 

milhões de toneladas de casca e sendo colhidas cerca de 6,5. 

 

 
Madeira e casca de eucaliptos para usos industriais diversos 

 

          A indústria brasileira de celulose e papel a partir do eucalipto é a líder 

mundial para esses tipos de produtos dessa matéria-prima. A produção anual 
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de celulose tem crescido a taxas acima de 8% nas mais recentes décadas. 

Em 2009, a produção de celulose de mercado atingiu cerca de 11,5 milhões 

de toneladas secas ao ar. O consumo específico de madeira descascada de 

árvores com idade entre 6 a 8 anos é em média de 3,6 m³ por tonelada de 

celulose kraft  branqueada. Nessa idade, para os clones empregados por 

essa indústria, estima-se um teor médio de casca de 11% em volume, ou 

6,9% em peso. Portanto, para cada tonelada de celulose, consomem-se 3,6 

m³ de madeira descascada que trariam consigo 0,44 m³ de casca. Fácil 

então entender que apenas essa indústria teve um potencial em gerar cerca 

de 5 milhões de metros cúbicos de casca no ano de 2009. Em peso seco de 

casca, isso corresponderia a 1,6 milhões de toneladas dessa biomassa. 

 

          Existem expectativas de que até o ano de 2016 a produção brasileira 

de celulose de eucalipto atinja praticamente 20 milhões de toneladas. Esse 

crescimento aumentará essa oferta da biomassa casca para 

aproximadamente 8,8 milhões de m³; ou de 2,8 milhões de toneladas secas.  

 

          Uma proporção significativa dessa casca ainda permanece hoje sobre 

o solo florestal, quando o descascamento é feito na área florestal pelo uso de 

colheitadeiras especiais (�harvesters�). Essa biomassa casca traz vantagens 

inimagináveis para o solo florestal: proteção contra erosão, contra o 

ressecamento, agregação de nutrientes e de carbono orgânico, etc. Isso tudo 

ajuda a melhorar a qualidade do solo e da sua micro-vida, bem como a 

produtividade florestal. Além da casca, outros restos orgânicos das árvores 

também permanecem no solo como folhas, galhos finos, raízes, ponteiros da 

copa, etc. Tudo isso acaba orquestrando o sucesso da continuada 

produtividade dos solos florestais para as futuras gerações de florestas 

plantadas.  Por outro lado, as empresas brasileiras que queimam parte da 

casca em caldeiras de biomassa para geração de energia possuem 

adequadas práticas de conservação dos  solos. Elas trazem apenas as 

quantidades de casca necessárias para seu balanço energético. Ficam nos 

solos florestais os demais resíduos da colheita e ainda algum percentual das 

cascas, inclusive e principalmente, a manta florestal rica em material 

decomposto (serapilheira, serrapilheira ou �litter�), entre os quais ritidomas 

de casca. Esses materiais orgânicos ricos em nutrientes colaboram para a 

magnifica ciclagem desses elementos minerais entre solo e plantas.  

 

          São comuns algumas práticas de alto valor ambiental, como por 

exemplo: 

 

 descascamento alternativo e de forma rotativa das toras no campo, uma 

vez que nem toda a casca gerada pelas florestas tem sido necessária até 

o momento para uso pelas empresas do setor; 
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 retorno às florestas das cinzas minerais resultantes da queima da 

biomassa; 

 

 retorno às florestas de outros resíduos industriais ricos em nutrientes e 

em carbono, em especial e em diversas situações, após adequados 

processos de compostagem; 

 

 fertilizações minerais para manter o balanço nutricional dos solos 

florestais para preservação de seu potencial produtivo. 

 

          Com essas e outras práticas, a moderna silvicultura brasileira tem 

encontrado alternativas para o uso energético da casca nas fábricas de 

celulose, papel, painéis de madeira e também na produção de carvão vegetal 

(feito também com toras de árvores sem descascar). 

 

 
Nova geração de árvores valendo-se de restos da colheita florestal 

 

          Entendemos que todas essas, e outras práticas mais, agregam valor 

ambiental e ajudam na sustentabilidade dessa indústria e atividade. Com 

isso, o setor de celulose e papel brasileiro vem compondo um interessante e 

muito correto sistema de produção de suas matérias-primas florestais 

(madeira e casca) e do uso dos resíduos das suas fábricas (cinzas 

fertilizantes de caldeiras de biomassa, resíduos de �casca suja� compostada, 

dregs/grits, lama de cal,  etc.) 

 

 

 

============================================= 
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CASCA DAS ÁRVORES COMO RESÍDUOS DE FABRICAÇÃO 

 

 

 
 

 

          A casca das toras das árvores está intimamente associada à madeira. 

Não há árvores sem casca -  afinal, ela é vital para a árvore em suas funções 

metabólicas (transporte de seiva elaborada) e de proteção do câmbio e do 

xilema (contra danos mecânicos, fogo e ataque de predadores). 

 

          Ainda que as empresas de celulose e papel se interessassem só pela 

madeira, elas teriam que remover a casca com um certo nível de rendimento 

e qualidade operacional. A remoção da casca, quer seja nas florestas ou nas 

fábricas não é integral. Sempre ocorrem resíduos de casca que acompanham 

as toras. Parte desses resíduos inclusive acabam sendo picados com toras de 

madeira e alimentam os digestores misturados aos cavacos. São �resíduos 

ocultos�, que podem atingir proporções variadas em função das tecnologias e 

dos cuidados operacionais. Em geral, as fábricas de celulose kraft admitem, 

ou dizem tolerar, até 0,5% do peso seco dos cavacos como sendo de casca. 

Para teores médios de casca nas toras entre 5,7 a 8,2% base peso, um teor 

de 0,5% de casca nos cavacos alimentados para a fábrica indicam uma 

eficiência final de descascamento entre 90 a 94%. Entretanto, aqui não estão 

computadas as quantidades de casca que se perdem como resíduos sólidos 

ao longo dos processos industriais de nossas fábricas. Essas perdas podem 

ser muitíssimo significativas, em algumas empresas do setor. 
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Toras, cascas e descascadores 

 

 

          Além desses resíduos ocultos de casca que seguem para virar fibras 

celulósicas de segunda qualidade no interior dos digestores, existem outras 

perdas importantes de casca nas nossas fábricas. A partir do momento em 

que a casca entra na fábrica junto com as toras de madeira, ela começa a se 

converter em parte em resíduos sólidos problemáticos para a gestão 

empresarial e para os técnicos. Existem basicamente dois tipos de resíduos 

de casca, aos quais denominarei de �casca limpa� e �casca suja�. 

 

�Casca Limpa� ou biomassa energética: 

 

É a casca na forma de fragmentos de casca que sobra daquela separada e 

preparada para o processo de queima da biomassa. Na verdade, consiste de 

um excedente de combustível que a fábrica dispõe, mas que não tem 

demanda interna para ele. Trata-se de uma casca que foi removida das toras 

pelos descascadores mecânicos dentro do site fabril, que foi prensada, 

fragmentada em cavacos de casca e estocada. Em geral, apresenta uma 

certa proporção de cavacos de madeira, serragem e outros tipos de madeiras 

que tenham sido desclassificadas pela área de preparação de cavacos e 

incorporadas à casca. Costuma-se denominar a essa mistura de �biomassa 

energética�.  A casca limpa é um resíduo de fácil comercialização, que se 

bem gerenciado, converte-se não em um resíduo, mas em um subproduto da 

fabricação. Entretanto, se a ela não for dado um manejo adequado, essa 

casca pode-se sujar e tornar o mundo fabril bem miserável aos que precisam 

se desfazer da casca, agora suja. Quando na forma limpa, essa biomassa 
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não se acumula nas fábricas e nem precisa de áreas grandes para estocar ou 

aterrar. A demanda comercial é muito grande para uma boa biomassa 

energética.  

 

    
Casca limpa ou biomassa energética 

 

 

�Casca Suja�: 

 

É a casca que se suja por diversas razões, fica contaminada e adquire o 

status de resíduo sólido industrial. Ela costuma ter como contaminantes: 

terra, pedras, galhos e folhas de árvores, pedaços de madeira, papel, 

plástico, óleos e graxas, etc. Existem diversos pontos de geração de casca 

suja nas fábricas de celulose, sendo os principais os seguintes: 

 

 Pátio de estocagem de toras; 

 

 Descarregamento e manuseio de toras; 

 

 Descascador de toras; 

 

 Lavagem de toras descascadas; 

 

 Seccionamento de toras; 

 

 Varreduras de ruas e pátios; 

 

 Transporte de casca limpa por esteiras, veículos, etc.; 

 

 Varredura de caminhões de transporte de madeira; 

 

 Classificação de cavacos, etc. 
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Quanto mais contaminadas estiverem as toras que chegam à fábrica, maior 

será a geração de casca suja. Vejam algumas dessas situações, até mesmo 

constrangedoras. 

 

   
Cascas entrando sujas nas fábricas se convertem mais facilmente em cascas sujas 

 

          A quantidade de casca suja corresponde em geral a uma proporção 

que varia entre 1 a 10% do total de casca seca que entra em uma fábrica 

que possua descascamento de toras no próprio site industrial. Portanto, nada 

desprezíveis, em muitos casos. Entretanto, para piorar ainda mais a 

situação, essa casca se molha muito, por exemplo, na lavagem das toras. 

Também se contamina muito por terra, barro, pedras, toretes de madeira 

quebrados, graxas de lubrificação, etc. 
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�Casca Suja� - Nosso resíduo homenageado nesse capítulo 

 

          O teor de umidade da casca suja pode variar entre 45 a 75%, 

enquanto o seu teor de inorgânicos (incluindo o próprio teor de cinzas 

intrínseco da casca que é alto) atinge valores entre 5 a 20%. Há situações 

extremas, onde o teor de umidade chega a 80% e o de minerais quase 

alcança 50%. 

 

   
As coisas que sujam as cascas aumentam a geração do resíduo industrial 

 

          O resíduo casca limpa é facilmente administrável pelas empresas. Não 

há problema algum em convencer o órgão ambiental licenciador de que a 

casca limpa é um subproduto da fábrica e não um resíduo industrial. Ele não 

oferece riscos e sim oportunidades como um combustível renovável e limpo. 

Entretanto, o resíduo casca suja é bem mais problemático nas negociações 

com os licenciadores. Isso porque ele pode incorporar outros contaminantes 

prejudiciais ao meio ambiente, tais como: 

 

 Resíduos de óleo (de máquinas que operam na fábrica e de veículos da 

área do pátio de madeira); 

 Residuais de efluentes contaminados (caso a água de lavagem das toras 

seja um efluente que possa conter organoclorados poluentes, por 

exemplo); 
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 Contaminações de outros tipos de resíduos sólidos, incorporados á casca 

suja em função do uso de caçambas que transportem outros resíduos 

(dregs/grits, lama de cal, etc.), etc.; etc. 

 

    
 

 

          Com contaminação indesejável e inadequada da casca, os órgãos 

fiscalizadores, com toda razão, não autorizarão a venda desse resíduo �casca 

suja� sem um tratamento, pois ele passa a ser definido como resíduo 

industrial não perigoso, mas não inerte. A decomposição da casca suja 

gerará percolados ácidos, chorumes fétidos, etc. 

       Com isso, a casca da árvore do eucalipto, que era algo puro e limpo, 

natural e belo, terá uma fração dela convertida em um resíduo indesejável e 

de difícil gestão nas nossas fábricas. Sua quantidade varia não apenas em 

função das tecnologias, mas principalmente pelos cuidados na gestão e na 

inobservância de cuidados para minimizar sua geração. 

          O que é definitivamente surpreendente para mim é que essa 

proporção de casca suja pode atingir valores inimagináveis de até 35% da 

casca total. Por que isso ocorreria? Algumas vezes, pela ocorrência de 

situações problemáticas para a colheita florestal (terras declivosas, chuvas 

constantes, etc.). Entretanto, na maioria das vezes, pela incapacidade dos 

técnicos enxergarem os pontos onde devem atuar, ou por ingenuidade ou 

até mesmo por incompetência técnica. Há nisso, tanto a contribuição da área 

florestal (que envia madeira contaminada com solo e outros restos vegetais) 

e da área fabril (que suja a casca que entrou limpa na fábrica). Nas fábricas, 

as principais contaminações ocorrem na pátio de estocagem de toras, que na 

maioria das vezes não é pavimentado. Em dias de chuva, forma-se barro e 

as toras muitas vezes são depositadas diretamente nesse barro, sem cuidado 

algum em se evitar contaminações (o que é muito bem possível de ser feito). 

          A casca que era limpíssima nas árvores vai recebendo detritos 

variados e incompatíveis ao seu uso como pedras, galhos, folhas, óleo, 

plástico, sucatas metálicas, etc. Cabe apenas aos gestores da fábrica impedir 

que esse desastre aconteça, ou então � pelo menos, trabalhar para 

minimizá-lo. 
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          A casca suja é então um importante e volumoso resíduo das fábricas 

de celulose de eucalipto � e de outros tipos de industrialização, também. Ela 

é considerada poluição e aumentará os custos operacionais e de produção. 

Ela ainda demandará custos de coleta, manuseio, reciclagem e mesmo de 

disposição final para sempre em aterros industriais. Também sempre vai 

ocupar espaço físico e muito trabalho de pessoas e de máquinas.  

 

     
�Casca Limpa� e �Casca Suja� � até a cor das duas demonstra a diferença 

 

============================================= 

 

 

ENTENDENDO UM POUCO MAIS SOBRE A CASCA DAS ÁRVORES 

DO EUCALIPTO 
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          Em 2005, quando iniciei a redação do Eucalyptus Online Book, 

escolhi escrever um extenso e detalhado texto sobre as cascas das árvores 

dos eucaliptos. Procurei enfatizar sua estrutura, anatomia, morfologia, 

química e alguns de seus usos potenciais, especialmente suas propriedades 

papeleiras e a compostagem de seus resíduos. Àqueles que se interessarem 

em conhecer mais sobre esse material biológico, recomendo a leitura em: 

 

Casca da árvore do eucalipto: aspectos morfológicos, fisiológicos, 

florestais, ecológicos e industriais, visando a produção de celulose e 

papel. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book Capítulo n.º 01. 109 pp. (2005) 

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

 

          A casca é uma biomassa muito interessante e com excelentes 

possibilidades de se converter em um produto valioso das florestas plantadas 

de eucalipto. Entretanto, o seu uso comercial vai exigir redobrada atenção 

acerca dos balanços nutricionais dos solos florestais e enormes 

responsabilidades ambientais das empresas de base florestal. Não podemos 

de forma alguma nos apropriar das cascas como um produto adicional de 

nossas florestas, sem fazer algo para garantir a sustentabilidade ambiental e 

a qualidade produtiva dos solos. Isso é válido em especial para as futuras 

gerações de árvores a serem plantadas sobre esses solos. Temos que estar 

muito conscientes e vigilantes sobre isso, sobre as exportações de nutrientes 

e reduções de carbono orgânico dos solos. 

          Agora que a atenção do mundo empresarial e energético passou a ser 

focada sobre as biomassas das cascas, recomendo que relembremos e que 

preguemos sustentabilidade com maior ênfase. Devemos procurar estudar, 

ler e pesquisar muito acerca de ciclagem de nutrientes, balanços 

nutricionais, capacidade produtiva dos solos florestais, etc. Escrevi também 

um extenso capítulo sobre isso, o segundo de meus capítulos desse nosso 

livro virtual sobre os eucaliptos. Leiam em: 

 

Minerais e nutrientes das árvores dos eucaliptos: Aspectos 

ambientais, fisiológicos, silviculturais e industriais acerca dos 

elementos inorgânicos presentes nas árvores.  C. Foelkel. Eucalyptus 

Online Book Capítulo n.º 02. 133 pp. (2006) 

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

 

          Para essa presente seção, gostaria apenas de relembrar alguns 

pontos chaves que serão importantes para a continuidade desse atual 

capítulo. Não serão muitos, apenas os que considerarmos básicos para 

serem relembrados por todos em alguns aspectos conceituais.  
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          Por exemplo, o teor de casca nas árvores varia muito conforme a 

espécie, o clone, o material genético, a idade da floresta, e com as 

dimensões das árvores. Árvores grossas e de espécies de casca lisa e fina, 

como as de Eucalyptus grandis e E.saligna possuem teores volumétricos de 

casca que variam entre 9 a 13%. Já árvores finas de espécies de casca 

grossa, como E.robusta e E.paniculata, possuem teores de casca que variam 

entre 15 até 25%. A maioria das espécies e das árvores, na idade adulta de 

colheita florestal, possuem entre 11 a 14% de casca base volume. As toras 

da base das árvores, com maior diâmetro, possuem menores teores 

percentuais de casca, tanto em peso, como em volume. Já as do topo, mais 

finas, terão maiores proporções de casca. 

 

          A casca é muito rica em umidade, que chamamos rotineiramente de 

água, mas que na verdade se trata de uma rica seiva elaborada com muitos 

carboidratos.  O teor de umidade da casca na árvore viva e em pé atinge 

valores entre 55 a 70% (conforme o tipo de casca e a relação casca interna 

floemática e casca externa suberosa). Entretanto, a casca seca muito 

depressa tão logo a árvore seja colhida. Isso porque sua área de exposição é 

ampla e sua espessura fina em relação à área.  Quando a tora é estocada 

com casca, a secagem é mais lenta, pois a água da madeira precisa se 

deslocar através da casca para se perder das regiões mais internas da tora. 

Já a casca removida das toras seca muito rapidamente em ambientes 

abertos e ensolarados. Em cerca de 15 dias, a umidade pode atingir valores 

de 20 a 30%. 

          Nas fábricas essa secagem é mais lenta, pois a casca removida pelo 

descascamento mecânico é armazenada em pilhas altas, o que dificulta a 

migração da água. Curioso isso, em um país de dimensões continentais, se 

preocupar tanto em fazer pilhas altas. Seria muito mais ecoeficiente e lógico, 

para melhorar a eficiência energética, armazenar a casca em pilhas baixas e 

de maior área de exposição aos raios solares e aos fluxos de ventos. 

           

 
Casca para briquetagem - Fonte da foto: Website Aracruz 
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          Em sua estrutura morfológica, a casca de eucalipto é constituída de 

duas frações distintas: 

 

 Uma casca interna muito úmida e rica em carboidratos solúveis, pela 

presença da seiva elaborada pelas folhas; 

 Uma casca externa mais seca, rica em súber, com finalidade protetoras. 

Essa casca externa é muito pronunciada em espécies como E.paniculata, 

E.robusta.  

 

     
Casca lisa, ritidomas, casca rugosa 

 

          A casca interna ou floema é riquíssima em carboidratos solúveis em 

água, como glucose, frutose e sacarose. Isso pode variar entre 10 a 20% do 

peso seco da casca - um caldo açucarado, definitivamente. Logo que a 

árvore é abatida, as células ainda vivas da casca continuam seu 

metabolismo, usando e respirando esses açúcares. Por isso, o teor desses 

carboidratos facilmente degradáveis baixa praticamente à metade de seu 

valor original em apenas uns poucos dias após o abate da árvore.  

          A casca das árvores dos eucaliptos também possui uma certa riqueza 

em taninos hidrossolúveis, além de muitos outros extrativos orgânicos, como 

polifenóis, ceras, ácidos graxos, etc. 

 

          Outra grande riqueza (às vezes, inconveniente) das cascas é seu alto 

teor de elementos minerais. A casca do eucalipto possui em sua constituição 

química entre 2 a 10% de seu peso seco como sendo cinzas minerais.  Essas 

cinzas se distribuem entre as diversas frações da casca, estando presentes 

na seiva elaborada, nas células de parênquima e no súber, para torná-lo 

menos apetecível aos roedores e herbívoros. Temos teores elevados de 

cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, silício, ferro, manganês, bem como de 

carbonatos, óxidos, oxalatos, cloretos, fosfatos, silicatos, etc. Os íons mais 
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abundantes na casca são importantes nutrientes para os vegetais, como 

cálcio, potássio, fósforo, nitrogênio e magnésio. 

          Portanto amigos, quando exportamos a casca do sítio florestal para 

não mais retornar, estamos exportando quantidades expressivas de macro e 

micro-nutrientes que vão afetar em algum tempo mais a fertilidade dos 

solos. Se esses minerais não forem repostos por fertilização mineral 

(adubos) ou pela incorporação de resíduos das nossas fábricas, ricos nesses 

elementos, a tendência é o gradual empobrecimento do solo florestal.  

 

 
Solo - um patrimônio a ser conservado 

 

          Grande parte das reservas minerais, extrativos e taninos da casca 

estão presentes em suas células parenquimatosas (aproximadamente 40% 

de seu volume). Já a sílica encontra-se abundantemente no súber, com a 

finalidade de tornar a casca mais áspera e ser assim desprezada pelos 

predadores.  Cerca de 20 a 25% da casca é súber e a fração fibrosa 

(elementos fibrosos do floema) é de apenas 35 a 45%. 

 

          Outra característica importante da casca das árvores dos eucaliptos é 

seu teor de extrativos. A soma de todo o material extraível em água quente 

(carboidratos, taninos e parte das cinzas solúveis), em álcool tolueno (ceras, 

ácidos graxos e polifenóis) atinge valores entre 20 a 30% do peso seco da 

casca, quando a amostra é colhida da árvore recém abatida. Esse conteúdo 

baixa rapidamente, pois açúcares e ácidos graxos são rapidamente 

consumidos pelas células vivas da casca e por microrganismos saprófitas e 

decompositores de material orgânico.  

 

          A densidade básica da casca varia com a espécie, idade da árvore e 

até mesmo com o clone que se selecionou. Seus valores mais usuais estão 
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entre 0,28 a 0,35 toneladas secas/m³. Entretanto, aqui está um dos grandes 

problemas nas avaliações laboratoriais de árvores e seus constituintes. Em 

geral, os pesquisadores de madeira costumam mergulhar as cascas e 

amostras de madeiras em água por alguns dias para que se hidratem e 

afundem em água. Isso porque a técnica mais comum para se medir 

densidade básica é a da balança hidrostática. Quando fazemos isso, estamos 

solubilizando com muita facilidade mais de 10% do peso seco da casca. 

Logo, muitos dos valores citados na literatura são sub-avaliados em relação 

à densidade básica do material casca.  

 

 
Cascas de eucalipto 

 

          A casca tem teores mais baixos que a madeira correspondente para 

os seguintes constituintes: lignina, hemiceluloses e celulose. Como sua 

função não é de sustentação, as paredes celulares não são resistentes e 

tampouco espessas. 

 

          O teor de matéria orgânica total na casca está entre 90 a 95%, sendo 

que a celulose está em proporção de 35 a 40%, a lignina entre 18 a 20% 

(sendo 16 a 18% de lignina insolúvel) e as hemiceluloses atingem 15 a 20%.  

 

          A casca é muito atacada e degradada por soluções alcalinas de soda. 

Tanto é verdade, que um dos graves inconvenientes da presença alta de 

casca acompanhando os cavacos é o excessivo consumo de álcali ativo do 

licor de cozimento kraft. O teor de extrativos em soda a quente da casca 

chega a atingir 35% do seu peso seco.  

 

          Em função do menor teor de carbono orgânico na casca e pelo alto 

teor de cinzas, o poder calorífico da casca é inferior ao da madeira 

correspondente. Cascas de madeira secas possuem poder calorífico inferior 

entre 3.600 a 4.000 kcal/kg (ou 15 a 16,5 GJ/t). À umidade de 50%, esse 
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poder calorífico é de apenas 1.400 a 1.600 kcal/kg tal qual (entre 5,9 a 6,7 

GJ/tonelada tal qual).  Cascas sujas com excesso de umidade vão acabar 

ainda mais prejudicadas nesse quesito tecnológico. 

 

          Quanto aos já reconhecidos e mencionados altos teores de elementos 

minerais, existe ampla literatura a ser lida sobre isso. A maioria dos artigos 

científicos se preocupa em identificar a composição mineral das cascas 

colhidas das árvores e não dos resíduos encontrados em fábricas de celulose 

(ricos em sujeiras de diversos tipos, como já falamos).  

 

Resultados considerados normais para casca de eucalipto são relatados 

como: 

 

 pH; 5,5 a 7,5 

 

 Umidade: 45 � 70% 

 

 Cinzas: 2 a 10% 

 

 Nitrogênio: 0,2 a 1% 

 

 Fósforo: 0,04 a 0,13% 

 

 Potássio: 0,25 a 0,35% 

 

 Cálcio: 2 a 3,5% 

 

 Magnésio: 0,1 a 0,35%. 

 

          A casca ainda possui significativas quantidades de sílica, ferro, 

manganês, etc. 

 

          Os teores de fosfatos são elevados já que as células da casca interna 

estão em intensa atividade metabólica, por estarem exatamente ao lado do 

câmbio meristemático (que forma floema e xilema por sua atividade). O 

fósforo participa de importantes rotas metabólicas, como do Ciclo de Krebs e 

respiração celular (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs). 
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Casca, xilema, cerne, alburno � maravilhas da árvore 

 

 

          Resumidamente, pode-se dizer que a casca do eucalipto, em relação à 

sua madeira, apresenta: 

 

 Menor densidade básica; 

 

 Menor teor de lignina; 

 

 Menor teor de hemiceluloses e celulose; 

 

 Maior teor de cinzas; 

 

 Maior teor de extrativos; 

 

 Maiores teores de carboidratos solúveis; 

 

 Menor teor de fibras; 

 

 Maior teor de parênquimas. 

 

          Não podemos esquecer que a casca industrial difere da casca da 

árvore em alguns desses pontos, pois ela pode estar degradada, hidrolisada, 

lavada, contaminada, etc. 

          A casca suja é um resíduo que podemos querer transformar em 

subprodutos. A base é a casca da árvores, mas o resíduo pode estar muito 

diferente em sua constituição química. Lembrem-se que já lhes mencionei 

que há casos em que o teor de cinzas na casca suja atinge até mesmo 50%, 

por altíssimas contaminações de terra, areia, pedras, etc.  
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Contaminações recolhidas na limpeza da casca suja 

 

 

============================================= 

 

 

ENTENDENDO UM POUCO MAIS SOBRE O RESÍDUO  

�CASCA SUJA� 

 

 

 
Amontoados de casca suja � uma realidade rotineira em nossas fábricas 

 

 

          Existe enorme variação entre as diversas fábricas de celulose em 

relação a quantidades e qualidades de suas cascas sujas. Essas diferenças 

ocorrem em função de: 
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 A fábrica receber toda a madeira com casca e a descascar na área fabril; 

 

 A fábrica descascar parte ou integralmente as toras na área florestal; 

 

 A fábrica ter mais do que uma matéria-prima de origem florestal, por 

exemplo, produzir tanto celulose de eucalipto, como de Pinus; 

 

 Tipos e tecnologias para o descascamento realizado ou na fábrica ou na 

floresta; 

 

 Manuseio e estocagem das toras com ou sem casca na área do pátio 

interno de madeira; 

 

 Qualidade das máquinas e das operações no pátio de estocagem de toras 

(revestimento e pavimentação de pisos, tempo de estocagem, etc.); 

 

 Tecnologia de lavagem das toras; 

 

 Presença ou não de sistemas de lavagem e limpeza da biomassa 

contaminada; 

 

 Presença ou não de sistemas de recuperação de detritos sólidos das águas 

de lavagem de toras; 

 

 Sobra de casca limpa, que por ineficácia operacional é misturada á casca 

suja; 

 

 Diversidade de sistemas de gestão de resíduos e de falta de 

compromissos operacionais na geração dos mesmos. 

           

          Toda essa diversidade conduz a essas variações em quantidade, mas 

principalmente em qualidade. Há fábricas que têm uma geração de casca 

suja em valores de 5 a 10 kg secos por tonelada seca ao ar de celulose 

produzida. Isso corresponderia a algo como 10 a 20 kg úmidos/adt celulose 

(adt = tonelada seca ao ar). Outras empresas trabalham para minimizar a 

geração e se preocupam em recuperar a parte menos suja da casca (coleta 

seletiva, lavagem e limpeza). Com isso, seus valores são os mais baixos 

encontrados no setor: algo como 2 a 3 kg as/adt de celulose. (as = 

absolutamente secos). 

          Por outro lado, existem verdadeiros desastres, onde há grandes 

desbalanceamentos na entrada e uso de biomassas. O resultado é perverso. 

A casca acaba se acumulando e entupindo áreas de estocagem, aterros 

industriais e até mesmo a paciência dos técnicos e administradores. Existem 

situações em que se atingem 15 a 40 kg secos/adt de celulose produzida. Os 
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valores são enormes, como são enormes as sujeiras de terra, galhos, toretes 

e lascas de madeira, que a casca suja apresenta nesses casos. Uma maldade 

ao meio ambiente e às cascas dos eucaliptos.  

 

          Já vimos anteriormente que dados médios para produção de uma 

tonelada seca ao ar de celulose kraft branqueada de eucalipto no Brasil 

podem ser trabalhados para efeitos de cálculos como sendo: 3,6 m³ de 

madeira na forma de cavacos e geração de 0,44 m³ de casca que está 

relacionada a esse volume de madeira. Considerando a densidade básica da 

casca como sendo 0,32 t/m³; teremos então que a cada tonelada de celulose 

seca ao ar ter-se-iam aproximadamente 141 kg de cascas secas disponíveis. 

 

          Ainda que a fábrica esteja bem balanceada para sua matriz energética 

e não traga excesso de biomassa para dentro de sua unidade industrial, 

sempre teremos alguma perda de casca que se converterá em resíduos 

sujos. Podemos aceitar como razoável que cerca de 1 a 2% daquele valor de 

141 kg/adt celulose possa ser convertido em resíduo. Isso significa algo 

como 1,4 a 2,8 kg secos/adt. Seria o melhor dos mundos, em oposição a 

quem perde quase 30% de suas cascas na forma de um resíduo sujo e 

controlado pelo órgão ambiental licenciador e fiscalizador.  

 

          A densidade a granel do resíduo casca suja também é muito variável, 

especialmente em função da granulometria das partículas, nível de 

compactação, contaminações de terra, teor de umidade, etc. Valores mais 

usuais para densidade estão entre 0,55 a 1 tonelada por metro cúbico. Isso 

na umidade tal qual apresente o resíduo.  

          Já no caso da casca limpa usada como biomassa energética para as 

caldeiras de força, ela tem, após trituração e prensagem (quando ocorrer), 

densidades mais baixas: entre 0,45 a 0,55 toneladas úmidas/m³ - ou 0,20 a 

0,225 toneladas secas/m³. Em geral, essa biomassa contem proporções 

variadas de madeira (serragem, cavacos de madeira fina, lascas, cavacos 

sobre-espessos, etc.). Por isso, esse é um valor muitíssimo dependente de 

cada fábrica, pois varia com as granulometrias e presença da madeira com a 

casca. 

 

          Em inúmeras situações, o resultado é de muita maldade para a fábrica 

- estética, ambiental, social e economicamente. Discutiremos mais adiante 

maneiras de se tentar reduzir essa geração e reaproveitar a casca residual, 

mas tudo vai depender de muito compromisso de gestores e técnicos. Nada 

acontece de graça � como um presente divino. Se essa realidade existe � ela 

deve ser trabalhada e com muita dedicação. 

 

          O custo desse resíduo é difícil de ser valorado. Temos perdas de 

matérias-primas (casca e madeira), temos excessivo manuseio e trabalho de 

máquinas e de pessoas (baldeios, transportes, estocagens, disposições, 
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aterramentos, etc.). O custo de estocagem e disposição em aterros é 

caríssimo, mas é cara também a reciclagem da casca. Portanto, a primeira e 

mais vital de todas as alternativas de tratamento seria a minimização de 

geração de casca suja. Isso pode ser conseguido por adoções de tecnologias, 

de ações gerenciais, de especificações de qualidade e de quantidades, de 

housekeeping, de responsabilizações e de criatividade. Eu disse um forte sim 

às especificações. Se não se criarem limites e responsabilizações em relação 

a eles, esse bolo só tenderá a crescer indefinidamente. Sem 

responsabilizações e compromissos é impossível se gerenciar resíduos, 

quaisquer que sejam eles, não apenas a casca suja.  

          Os custos de manuseio da casca suja variam entre 0,15 a 0,35 

US$/adt celulose. Isso inclui inclusive situações de retorno dessas cascas às 

florestas próximas. Já o custo da disposição em aterros sanitários atinge 

entre 10 a 15 US$/m³ de resíduo, desde que o aterro seja próprio da 

empresa e não contratado de terceiros. Com uma geração de 20 kg 

úmidos/adt e uma densidade de 800 kg úmidos por metro cúbico, o custo da 

disposição no aterro próprio será de no mínimo e �apenas� 0,25 US$/adt 

celulose.  

          A conseqüência desses fatores somados é de que a produção de 

celulose será impactada com um custo só de gestão desse resíduo de 0,4 a 

0,6 US$/adt celulose. Isso sem considerar o valor da casca perdida como 

biomassa que poderia ser queimada ou vendida como combustível limpo.  

 

          Para alguns gestores isso parece pouco, até acham o valor 

desprezível, e continuam a conviver com o problema. Surpreende-me que 

esses gestores não consigam fazer uma simples conta de multiplicar. Uma 

fábrica de 1 milhão de toneladas.ano teria só com essa gestão um custo 

anual entre 400 a 600 mil dólares. Nada desprezível, não é mesmo? 

          Por essas, dentre outras razões, é que os investimentos em 

procedimentos, melhores práticas, treinamento e conscientização, bem como 

em novas tecnologias, podem ter rápidos e interessantes �pay-back�.  

          Tenho notado muito esforço em instalações de centrais de 

compostagem de resíduos para aproveitar esse  e outros resíduos para 

produção de um composto organomineral a ser aplicado nas florestas. Muito 

louvável esse esforço todo. Entretanto, antes de se projetar uma estação de 

reciclagem e de compostagem, a primeira e mais vital das ações é entender 

as causas de geração e atacá-las para minimizar as quantidades geradas. 

Isso para todos os resíduos que irão para essa central de reciclagem. Mesmo 

a reciclagem, com todas suas vantagens ambientais, tem custos elevados e 

ocupa áreas enormes para ser realizada. Ou seja, é uma medida de apenas 

razoável grau de sustentabilidade. 

 

Para uma situação anterior à de definições de centrais de tratamento para 

esse resíduo, sempre ouso recomendar: 
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 Evite que a casca que vai sobrar venha para a fábrica; 

 Evite que a casca se contamine e se torne inadequada para a função que 

deveria cumprir; 

 Converse com todos os pontos de geração do resíduo para encontrar 

alternativas de minimização dos mesmos; 

 Quantifique sempre; 

 Estabeleça especificações e controle; 

 Eduque e comprometa as pessoas. 

 

          Após essas medidas simples se mostrarem eficientes e efetivas, 

podemos completar o projeto desenhando e implementando as centrais de 

tratamento.  

 

 
Casca que vem para a fábrica sem ter sido convidada a entrar 

 

          Enfim, tudo o que entra nas fábricas e não for usado, acabará 

sobrando como resíduos. Um problema para os gestores e uma eco-

ineficiência para a Natureza.  

 

          Para se entender a magnitude desse resíduo e de sua geração, vamos 

considerar que a perda média em nossas fábricas seja de 5% da casca que a 

árvore produz. Em alguns casos esse valor poderá parecer exagerado, mas 

há situações muito maiores que isso e em fábricas consideradas de excelente 

nível tecnológico. Vamos admitir ainda um valor médio de umidade de 50% e 

adicionarmos sobre isso, mais 10% de terra, galhos e outras contaminações. 

          Já vimos que a quantidade anual de casca disponibilizada ao setor 

pelas florestas de eucalipto que são destinadas para fabricação de celulose e 

papel no Brasil é de 1,6 milhões de toneladas base seca. Uma perda de 5% 

disso corresponderá a 80.000 toneladas ao ano. Adicionando 10% de terra e 

outros minerais e considerando 50% de umidade no resíduo, atingiremos 
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178.000 toneladas ao ano. Seria algo como 15,5 kg úmidos por tonelada de 

celulose produzida.  

 

          Temos que reduzir isso, é factível, viável e muito simples em muitas 

situações. O que era resíduo poderá nem sequer entrar na fábrica e ficar na 

floresta fertilizando o solo. Sem ter que fazer o longo caminho de ir à fábrica, 

ser recolhido, compostado e trazido de volta à floresta de onde não deveria 

ter saído. Muito mais ecoeficiente isso -  fácil de entender, não é mesmo? 

 

 
Tratando resíduos 

 

       

============================================= 
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ENCONTRANDO USOS PARA O RESÍDUO �CASCA SUJA� NA 

FORMA COMO GERADO 

 

 

 

 
        

          Ainda que ocorram inúmeros esforços e muita criatividade por parte 

de nossos técnicos e gestores, o resíduo casca suja é inevitável. Ele sempre 

ocorrerá, pois os equipamentos não são absolutamente eficientes, tampouco 

as pessoas. A casca seca também é um material que se solta com facilidade 

das toras, o vento forte leva com facilidade, etc. etc.  

          Portanto, ainda que a geração seja considerada baixa, por exemplo, 

por volta de 5 kg de casca suja seca por tonelada seca ao ar de celulose, o 

resíduo gerado é expressivo. Uma fábrica que produza 3.000 toneladas de 

celulose kraft branqueada por dia teria uma geração de casca suja, nessas 

condições, de 15 toneladas diárias base seca. Vamos considerar como sendo 

30 toneladas úmidas e com uma densidade de 0,8 t/m³ úmido. Logo, o 

volume de casca suja gerado a cada dia de operação seriam de 37,5 m³. Um 

volume significativo a ser recolhido, transportado e administrado. 

          Muitos gestores consideram números como esses como sendo 

�benchmarking� e não se interessam em implantar sistemas de limpeza e 

recuperação das cascas. Para isso, teriam que implementar tecnologias 

específicas e disponíveis para melhorar a qualidade das cascas, 

descontaminando-as. A sujeira de terra, pedras, folhas pode ser separada e 

a casca recuperada voltar a ter função na fábrica, por exemplo, como 

combustível.  

          Entretanto, quantidades consideradas pequenas de casca suja não 

viabilizam o �negócio� da limpeza da mesma. Logo, além de se tentar reduzir 

ainda mais a geração, a alternativa a ser considerada é reciclar a casca suja 

como tal, na forma como se encontra. Quando muito, pode-se tentar 
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peneirá-la para remover objetos e detritos de maiores dimensões (toretes de 

madeira, pedras grandes, etc.). 

 

        São os seguintes os possíveis destinos de utilização para a casca suja, 

esquecendo de se pensar em aterrar a mesma � o pior dos destinos e um 

passivo ambiental para sempre.  

 

 Devolução à área florestal em aplicação espalhada sobre a superfície do 

solo (�retorno às florestas�); 

 

 Aplicação como cobertura morta ou �mulching�, em jardinagem; 

 

 Aterro e recomposição de áreas degradadas; 

 

 Proteção de taludes e encostas de estradas florestais; 

 

 Compostagem aeróbia, pura ou misturada a outros resíduos; 

 

 Produção de biogás combustível por digestão anaeróbia, em reatores 

simples. 

 

          Em todos esses casos, há necessidade de solicitação de autorização 

ambiental e até mesmo da elaboração de estudos que suportem o uso de 

forma ambientalmente correta e sem riscos ao meio ambiente e à saúde das 

pessoas e fauna/flora. Afinal, a casca suja é um resíduo industrial, ainda que 

muitos acreditem que é apenas casca suja de terra. Seu contato com 

efluentes da fábrica e resíduos de óleos e graxas, pode ser uma razão para 

se demandar um estudo de impacto e efeito ambiental. Nada mais natural e 

justíssimo. 

 

 
Casca nas florestas 

 

          O retorno às florestas é o mais natural de seus usos. Como o 

material basicamente veio de lá, retorná-lo ao solo florestal como cobertura 

é algo simples e efetivo. Basta se terem veículos adequados e maquinário 
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especializado para a disposição nas entrelinhas da floresta plantada.  Pode 

ser feito em florestas recém-plantadas, em áreas de reforma, ou em áreas 

com florestas mais velhas (mais fácil para a movimentação dos veículos pois 

já ocorreu a decomposição dos restos da colheita). A casca pode ajudar de 

duas maneiras: retornando nutrientes e abafando a mato-competição.   

          Como as cascas também possuem algumas substâncias químicas com 

finalidades de evitar ataque de predadores (insetos, doenças, etc.), algumas 

dessas substâncias podem ter algum ligeiro efeito alelopático. Se isso 

ocorrer, essa camada de cascas terá então tripla ação: herbicida natural, 

fertilizante orgânico, manta abafadora do crescimento de ervas daninhas.  

          A decomposição da casca é muito rápida no solo florestal. Existe toda 

uma micro-vida ali que já conhece esse tipo de material e se alimenta dele. 

Em menos de 2 anos, já não se nota mais restos de casca algum, apenas 

que o solo está mais escuro e fértil. A humificação do material favorece as 

camadas superficiais do solo e estimula as raízes finas da floresta plantada a 

buscar nutrientes nessa região.  

          O único senão dessa decomposição é que ela vai necessitar nitrogênio 

para ocorrer e por isso vai ocorrer uma competição por esse nutriente com 

as árvores da floresta. Mas isso é temporário e em pouco tempo mais será 

esse húmus que irá liberar nitrogênio para a floresta � é só uma questão de 

momentos na Natureza.  

          As maiores dificuldades para esse uso são as distâncias a percorrer e 

a atividade cara de disposição ao solo de forma mais ou menos regular. 

 

    
Casca como �mulching� em jardins 

 

          Outro uso popular é como cobertura morta ou �mulching� de 

jardins da própria fábrica e das comunidades regionais. Áreas que foram 

terraplenadas ou que tiveram o solo fértil removido são muito próprias para 

essa destinação. A aplicação de uma camada grossa de casca com algum 

tipo complementar de fertilizante nitrogenado acelera a decomposição da 

casca e enriquece esse solo pobre com carbono orgânico e com nutrientes. 

Esse tipo de utilização é comum nas fábricas do setor, tanto em seus jardins, 
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como nas vizinhanças da fábrica. Para facilitar a decomposição, recomenda-

se a incorporação do material no solo. 

 

 

 
Reabilitando áreas degradadas com resíduos orgânicos como casca suja e serragem 

 

          Muito similar à cobertura morta é o uso das cascas para reabilitar 

áreas degradadas, aterrar escavações feitas para obter terra para 

construções, etc. etc. Isso é muito viável e oportuno. 

          Como a casca suja é relativamente pobre em nitrogênio, pois esse foi 

lavado e decomposto, a sua relação Carbono/Nitrogênio não é favorável para 

rápida decomposição e fertilização dessas áreas. Os altos teores de terra 

favorecem o aparecimento de plantas nativas, ou as semeadas. A inibição 

ocorre apenas no início, quando há intensa competição por nitrogênio e o 

abafamento inicial da germinação de sementes. Se o banco de sementes 

dessa área degradada for baixo, deixar para fazer a semeadura em um 

segundo momento, após a decomposição da casca. Nesse momento, 

também as substâncias fenólicas inibidoras ao crescimento de fungos e até 

mesmo de alguns vegetais já estarão decompostas e degradadas por meios 

naturais.  

 

          Da mesma forma, a proteção de encostas e taludes de estradas é 

muito efetiva, em especial quando a casca tiver formato de �cordas ou tiras� 

que possam ser �amarradas� e sobre ela se depositar algum solo e sementes 

de gramíneas (erva-doce, capim-limão, até mesmo algum capim mais 

agressivo como braquiária ou capim anoni). 

 

          Outra e uma das mais comuns alternativas para uso da casca suja 

como tal é a compostagem. Ela pode ser feita com a casca na forma pura 

(só casca suja) ou misturada com outros resíduos (são mais indicados - 

lodos biológicos e biossólidos). Tudo vai depender da própria riqueza da 
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casca suja. Se ela tiver muitas folhas e contiver alguma quantidade de 

nitrogênio, talvez ela não necessite complementos. Entretanto, a degradação 

da casca é lenta. Muitos costumam usar a casca com um berço para outros 

resíduos, pois a casca agrega porosidade e estrutura às pilhas de 

compostagem. 

          O composto de casca demandará um peneiramento para remoção de 

restos de madeira e fitas de cascas maiores e que não sofreram 

decomposição integral. Entretanto, esses fragmentos separados não serão 

resíduos, eles devem ser retornados a outras pilhas para continuar a 

decomposição. O trajeto em direção à sua humificação continuará.  

  

     
Compostando casca em viveiros florestais 

 

         A compostagem é uma das alternativas mais populares e muito 

empregada. Os compostos de cascas de eucaliptos, Pinus, acácia negra e 

mesmo cascas de cereais (arroz, etc.) está-se popularizando e se tornando 

um interessante negócio com uso garantido em jardins, hortas e até mesmo 

para produção de mudas florestais. 

 

          Uma alternativa ainda pouco pesquisada é a decomposição 

anaeróbia da casca suja em reatores que levem à produção de biogás 

metano para uso como gás combustível. Não encontramos referências na 

literatura sobre pesquisas ou usos comerciais dessa interessante alternativa. 

A geração de metano por pilhas de casca estocadas ao ar livre tem sido 

estimada pelos estudiosos que estão empenhados em calcular as pegadas de 

carbono de nossas fábricas. Portanto, nada melhor do que continuar esse 

estudo no sentido de entender as reações e os potenciais inibidores e 

estimuladores da biometanogênese da casca. Sabe-se que o lixiviado da 

casca verde é rico em açúcares e esse lixiviado não tem grandes problemas 

de decomposição. Já a casca suja e bem lavada é algo a merecer mais 

pesquisas. 

 

 

============================================= 
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LIMPANDO E DESCONTAMINANDO A �CASCA SUJA� 

 

Sistema de lavagem e depuração da �casca suja� � CENIBRA 

Capacidade 80.000 t/ano 

Eficiência 80-85% de saída de biomassa e 15 a 20% resíduos 

 

          Quando a disponibilidade de casca contaminada é alta e o valor em 

biomassa perdida se torna significativo, pode haver interesse em purificar 

esse resíduo para se recuperar essa biomassa. Em geral, o primeiro e mais 

importante dos usos para um resíduo recuperado é o que ele teria quando 

havia entrado na fábrica como matéria-prima. Se a casca tinha a missão de 

ser um combustível, devemos pensar em primeiro lugar em limpá-la para 

que ela possa depois disso, cumprir essa função. 

          Acontece que, muitas vezes, a empresa tem biomassa combustível 

em excesso e a casca suja depois de limpa não conseguiria ocupar espaço de 

uma biomassa limpa e mais seca. Mas o mundo da biomassa está mudando 

rápido - mesmo que não exista consumo interno, a biomassa combustível é 

cada vez mais procurada nos mercados e atinge preços interessantes para 

ser vendida. 

 

          No caso de biomassas combustíveis, as sujeiras contaminantes têm 

reflexo imediato sobre: 

 

 O rendimento energético (redução do poder calorífico); 

 

 A qualidade do produto (uniformidade, desempenho, etc.); 

 

 Formação de incrustações problemáticas nas caldeiras de força; 

 

 Excessiva manutenção dos equipamentos devido a desgastes por abrasão, 

trancamentos, etc.; 

 

 Custo e preço da biomassa. 
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          Antes de continuar sobre esse tema, devo recordar com muita ênfase 

o que eu já escrevi a vocês anteriormente. Para qualquer que seja o sistema 

de limpeza e recuperação que se deseja instalar, só devemos pensar em 

engenheirar, buscar recursos e implantar o mesmo, após terem sido 

esgotados os esforços para minimizar a geração do resíduo em todas as 

fontes onde ele é formado. Exatamente nas suas fontes de origem é onde 

devemos colocar nossos focos e esforçadas atenções � e muito trabalho 

nisso. 

          Só a seguir então, para o que considerarmos inevitável em função de 

nossa tecnologia e procedimentos, é que devemos estrategiar ações para a 

recuperação tecnológica do resíduo. 

          Existem sistemas já desenhados e disponíveis no mercado para isso. 

Eles objetivam limpar, lavar, classificar e até mesmo secar ou densificar a 

biomassa casca. Sua primeira finalidade é remover os contaminantes que 

estragam e depreciam o valor da casca como biomassa. Trata-se de criar 

formas e meios para remover terra, areia, pedras, toretes e lascas de 

madeira, galhos, folhas, etc.  

          Já estão disponíveis e trabalhando em algumas de nossas fábricas, 

sistemas com boas eficiências, conseguindo cascas recuperadas com teores 

de cinzas até mesmo menores do que a casca dita limpa. Esses sistemas 

envolvem o uso de tambores classificadores e lavadores, flotadores, 

decantadores, cada qual com uma finalidade, já que os contaminantes são 

muito distintos e precisam de sistemas diferentes para serem retirados. Os 

flotadores estão associados à retirada de folhas e debris de casca/galhos que 

flutuam. Já os decantadores removem areia, pedras, etc. As pedras grandes, 

toretes e lascas são removidos por peneiramento. Pode-se conseguir entre 

80 a 85% de resultado, ou seja, para cada 100 kg base seca de resíduo 

casca suja, podem-se obter entre 80 a 85 kg base seca de casca recuperada 

e descontaminada. Há um acréscimo na umidade da biomassa, em função de 

sua lavagem intensa. Nos casos em que a casca suja tenha 40 a 45% de 

umidade, ela sai do sistema de recuperação com 50 a 55%, mesmo após 

prensagem. Há alguns bons sistemas que colocam prensas eficientes (ou 

moendas) para desaguamento da casca úmida. Pode-se, nesses casos, com 

razoável tranqüilidade, sair com uma biomassa lavada com cerca de 50% de 

consistência. 

 

          Esses sistemas de recuperação utilizam grandes fluxos de água para 

limpeza da biomassa, mas essa água pode ser recuperada. Em primeiro 

lugar, a fonte de água também não precisa ser água industrial limpa. Uma 

água de refrigeração, um efluente de máquina de formar a folha e secar a 

celulose ou mesmo a água de lavagem de toras podem cumprir esse papel. 

O sistema deve ser fechado o máximo possível. Essa água vai-se tornando 

barrenta, além de ter debris de material orgânico, extrativos dissolvidos, etc. 

Eles demandam peneiramento, decantações, etc. Como a biomassa se 

enriquece com água, sempre haverá demanda por água nova no sistema.  
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          A taxa de make-up e renovação de água vai depender das eficiências 

e do grau de limpeza da casca suja inicial que chega ao sistema. Ou seja, ter 

um sistema de limpeza da casca suja não vai de forma alguma substituir a 

necessidade de se ter uma boa gestão na geração desse resíduo, para que 

ele chegue o mais limpo possível para essa limpeza.  

 

   
 

   
 

   
Limpando também a água de lavagem da casca suja 
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          Os resíduos mais volumosos que surgem dessa limpeza são: 

 

 Toretes de madeira, os quais podem ser picados e queimados como 

biomassa energética; 

 

 Pedras e terra, que podem ser descartados ou usados como material de 

aterro em estradas florestais e em áreas degradadas; 

 

 Folhas, galhos, debris de casca, que podem ser retornados à floresta ou 

usados como cobertura morta em paisagismo. 

 

 

          Logo após lavagem e separação dos contaminantes, a biomassa está 

bastante úmida, com teores de umidade acima de 65%. Se ela fosse usada 

nessas condições, ofereceria um baixíssimo poder calorífico � por volta de 

2,5 a 3,5 GJ/tonelada tal qual. O desejável então, como mencionado é que 

ela seja desaguada para teores de umidade próximos a 50%. Valores de 

umidade abaixo disso são difíceis de serem obtidos apenas por prensagem. 

De qualquer forma, com 50% de umidade, o poder calorífico está por volta 

de 6 GJ/tonelada tal qual, muito melhor para as caldeiras. Existem prensas 

de casca e moendas de cana que fazem muito bem esse trabalho, são 

tecnologias comprovadas e simples. A prensagem da casca para remover o 

excesso de água se paga muito rapidamente pelo ganho em energia líquida e 

pela menor necessidade de manuseio de casca recuperada (menores pesos e 

volumes de casca a serem transportados). A água removida é rica em sólidos 

suspensos, minerais e extrativos orgânicos. Sua DQO � Demanda Química de 

Oxigênio é alta, exigindo tratamento, mas seu primeiro destino é ser reusada 

na própria instalação de limpeza de biomassa. Só o excedente ou o material 

mais contaminado é que deve ser enviado à ETE � Estação de Tratamento de 

Efluentes.  

 

          A casca recuperada, em uma nova e interessante qualidade, pode ser 

então refragmentada em cavacos. Se houver uma linha de biomassa 

combustível em operação na fábrica, ela tem todas as condições de ser para 

lá enviada para gerar energia.  

 

          Existem empresas que possuem geração muito significativa de casca 

suja. A elas, um sistema desse tipo é muito apropriado, tanto por melhorar a 

estética e a motivação interna, como por permitir maior ecoeficiência e 

melhores resultados econômicos. Mas não se esqueçam nunca � primeiro 

reduzir a geração nas fontes, através procedimentos e comprometimentos. 
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Lixões de resíduos a céu aberto onde se costuma usar a casca suja para escorar o 

lixo � um exemplo inadmissível de conduta ambiental eco-ineficiente 

 

 

============================================= 

 

 

ENCONTRANDO UTILIZAÇÕES PARA A CASCA RECUPERADA 

 

 

 

 
Casca recuperada com missão energética em fábrica de celulose 

 

          A limpeza da casca suja transforma um resíduo em um produto 

vendável ou utilizável. Muitas vezes, as fábricas não precisam do produto 

gerado e não se interessam em eliminar o resíduo, tratando-o.  Entretanto, 



 42  
                               

ao fazerem isso, estarão resolvendo os dois lados do problema: não mais 

tendo custos para manusear e dispor o resíduo e obtendo uma receita por 

sua venda. Portanto, é sempre oportuno se fazer um balanço mássico, 

quantificações, avaliações sócio-ambientais, análises de passivos e 

valorações econômicas, como pregam muito bem os conceitos da 

ecoeficiência. Hoje, ainda existem as possibilidades de se obterem receitas 

originadas da redução de carbono poluente, e isso pode ser perfeitamente 

enquadrável para esse tipo de comércio verde.  

 

          Encontramos com facilidade algumas alternativas para uso e 

comercialização da casca recuperada como matéria-prima em alguns 

processos industriais. Alguns estão ainda em fase de prototipização de 

equipamentos e tecnologias, mas a maioria já está plenamente implantada 

com exemplos de casos de sucesso.   

 

São as seguintes as utilizações industriais para a casca recuperada: 

 

 Geração de energia térmica e elétrica pela queima/combustão direta da 

casca recuperada como biocombustível; 

 

 Produção de briquetes de casca para utilização energética; 

 

 Pirólise controlada para produção de carvão vegetal e posterior 

briquetagemda muinha; 

 

 Gaseificação/combustão para uso no agro-negócio (secagem de grãos ou 

folhas, aquecimento de aves, etc.); 

 

 Produção de bioetanol de primeira e segunda geração; 

 

 Extração de taninos. 

 

          Existem inúmeras situações conhecidas de venda da casca para uso 

como combustível renovável. Há inclusive exemplos de exportações de casca 

combustível, em mistura a cavacos de madeira, como a conhecido caso da 

ex-AMCEL, no Amapá/Brasil. 

 

          A casca recuperada e descontaminada pode perfeitamente ser 

agregada à casca limpa, a cavacos de madeira e a outras biomassas para se 

converter em produto útil e valioso. Como as empresas de celulose são 

grandes geradoras de biomassas, trata-se de interessante oportunidade 

técnica e comercial para elas.  

 

============================================= 

 



 43  
                               

QUEIMA OU COMBUSTÃO DIRETA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

Casca energética protegida - galpão apropriado evitando chuvas e favorecendo 

ventilação para secagem 

 

          Depois que a casca suja for recuperada e perder a maior parte de 

seus contaminantes, seu teor de cinzas pode ser inclusive tão ou mais baixo 

que o de uma casca limpa. Isso porque a lavagem intensa acaba 

solubilizando também uma parte dos sais minerais intrínsecos da composição 

da casca. Um material nessas condições, desde que com adequada 

consistência, não oferece problemas ao uso como combustível e pode ser 

utilizado em fornalhas de queima. Caso o teor de areia e cinzas ainda se 

mantiver alto (por baixa eficiência do sistema de limpeza), haverá sérios 

riscos de incrustações e de paradas das caldeiras para limpeza. Além disso, o 

excesso de material abrasivo na biomassa pode causar erosão e abrasão dos 

tubos das paredes da caldeira, superaquecedores, economizador, 

precipitadores eletrostáticos, etc. Além disso, a vitrificação da areia nas 

grelhas e formação de pedras nos superaquecedores passam a ser enormes 

problemas. Em resumo, a casca recuperada precisa estar em condições para 

esse uso.  

          A recomendação técnica para uso energético das cascas de eucalipto  

tem sido que essa biomassa esteja limpa, com umidade máxima de 50% e 

que a tecnologia preferencial para queima sejam as caldeiras de leito 

fluidizado, mais adequadas a esse tipo de combustível.  

 

          A casca do eucalipto é um combustível mais pobre que a sua madeira. 

Além disso, tem menor densidade, o que significa menos energia primária  

por volume de combustível (densidade energética). Ainda assim, a casca tem 

sido mutíssimo útil como combustível nas fábricas do setor de celulose e 
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papel. Sua energia na forma de poder calorífico inferior para a casca seca é 

de aproximadamente 3.750 a 3.900 kcal/kg (ou 15,7 a 16,4 GJ/t). Esses 

valores são em média 15 a 20% inferiores aos dos cavacos ou da lenha de 

madeira de eucalipto. Isso se deve ao menor teor de lignina, menor teor de 

carbono e maior teor de cinzas. Também a combustibilidade da madeira é 

melhor do que a da casca.  

 

          Um outro fator complicador em algumas fábricas é o teor elevado de 

umidade da casca. Quanto mais seca estiver a biomassa, melhores serão os 

resultados em seu uso energético. Apenas para ficar mais claro para se 

visualizar o impacto da umidade, preparamos uma tabela mostrando isso. Os 

resultados de poder calorífico inferior estão mostrados com base nos pesos 

reais e tais quais da biomassa casca recuperada.  

 

 

 

Umidade 

 

 

 

Consistência 

 

 

Poder Calorífico 

Inferior Útil � 

peso tal qual 

Poder 

Calorífico 

Inferior Útil � 

base uma 

tonelada seca 

Diferenças 

em função 

da 

umidade 

% % kcal/kg GJ/t kcal/kg GJ/t GJ/t seca 

00 100 3.800 15,9 3.800 15,9 - 

10 90 3.000 12,6 3.333 14,0 1,9 

20 80 2.607 10,9 3.260 13,6 2,3 

30 70 2.211 9,2 3.159 13,2 2,7 

40 60 1.860 7,8 3.100 13,0 2,9 

50 50 1.420 5,9 2.840 11,9 4,0 

60 40 1.025 4,3 2.560 10,7 5,2 

70 30 630 2,6 2.100 8,8 7,1 

80 20 235 1,0 1.175 4,9 11.0 

 

 

          A umidade é duplamente perversa: ela reduzirá a energia 

disponibilizada por unidade de combustível e exigirá maior quantidade de 

biomassa para mesma quantidade total de energia necessária. Além disso, 

quanto maior a umidade, menor é o rendimento do combustível, que acabará 

não se queimando totalmente no interior das caldeiras e sairá depois pelas 

chaminés como um pó fino de carvão vegetal. Também haverá excesso de 

gases de exaustão nas chaminés pela maior necessidade de ar de combustão 

e da evaporação de água. 

 

          Esses valores da tabela acima estão compatíveis ao que se pode obter 

de energia útil pelo uso da casca recuperada de eucalipto. Entretanto, se ela 

estiver mais contaminada com cinzas, ou extremamente decomposta, a sua 

energia poderá se alterar para valores menores que os apresentados. Por 
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outro lado, se estiver bem limpa e a caldeira for de boa tecnologia, os 

valores poderão ser algo melhorados pela melhor qualidade da queima. 

 

          Em relação à madeira, a casca é um combustível mais pobre, mas 

ainda assim, bem adequado porque tem já uma tecnologia dominada e com 

todas as adequações necessárias para boa performance. A seguir, para 

efeitos comparativos, vejam uma comparação simples entre madeira e casca 

de eucalipto. 

 

 

Umidade 

 

 

Consistência 

 

Poder Calorífico 

Inferior Útil �  

MADEIRA - 

Peso tal qual 

Poder Calorífico 

Inferior Útil �  

CASCA* 

Peso tal qual 

% % kcal/kg GJ/t kcal/kg GJ/t 

00 100 4.500 18,8 3.800 15,9 

40 60 2.400 10,0 1.860 7,8 

50 50 1.850 7,7 1.420 5,9 

60 40 1.340 5,6 1.025 4,3 

70 30 835 3,5 630 2,6 

 

*A casca conduz a uma menor geração de energia em base unitária, pois 

possui maior teor de cinzas e menor teor de carbono orgânico. Além disso, 

em função de sua estrutura, pode não se queimar completamente nas 

caldeiras, tendo menor efetividade na combustão. Caso a caldeira de força 

seja bem desenhada e de adequado nível tecnológico, essas diferenças 

poderão ser minimizadas.  

 

          A umidade da casca, mesmo após a limpeza  e prensagem da casca 

suja, afeta os seguintes pontos do biocombustível: 

 

 Prejudica poder calorífico inferior; 

 

 Reduz a capacidade da caldeira; 

 

 Exige maior quantidade de combustível, mais material a manusear e a se 

comprar (quando o caso); 

 

 Reduz a eficiência térmica; 

 

 Reduz o rendimento (queima efetiva) do combustível nas fornalhas; 

 

 Emite maior quantidade de gases úmidos na exaustão das chaminés; 

 

 Exige mais ar de combustão; 
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 Aumenta desgastes de equipamentos; 

 

 Aumenta custos; 

 

 Produz queima irregular, em função de variações na qualidade do 

combustível, especialmente quando a caldeira queima biomassa mista 

(casca e cavacos de madeira). 

 

          A casca é um combustível pobre e heterogêneo, que pode possuir 

variações significativas em sua densidade e umidade. Em geral, as empresas 

costumam enriquecê-la com cavacos de madeira, que são mais secos e com 

maior poder calorífico. São sobras de madeira desclassificada pela área de 

preparação de cavacos, como cavacos sobre-espessos, serragem, etc. São 

comuns os casos de uso complementar de lenha fina, para se produzir 

cavacos em picador dedicado a esse tipo de material.  

 

          Em geral, a presença de madeira no combustível casca é significativa. 

Isso é tão notável, que o combustível passa a ser denominado de biomassa 

energética e não mais de casca combustível.  

 

          Vamos entender a razão disso em uma fábrica que não compra lenha 

fina, apenas mistura os rejeitos da área de preparação dos cavacos de 

madeira na casca.  

 

Admitamos então os seguintes dados: 

 

 Base de cálculo: 100 toneladas secas de toras com casca 

 

 A relação percentual original nas toras entre casca e madeira base peso 

seco era de 7 e 93%; 

 

 A quantidade de madeira rejeitada na forma de serragem e cavacos 

desclassificados era de 2,2% base madeira seca; 

 

 A quantidade de casca perdida para os cavacos e indo alimentar os 

digestores era de 5% base peso de casca original; 

 

 A quantidade de casca perdida irremediavelmente como casca suja era de 

2% base casca seca original. 

 

Um cálculo simples de transferências de massas nos conduz aos seguintes 

valores: 

 

 Cavacos alimentados ao digestor e com certo nível de contaminação com 

casca: 91,31 toneladas secas; 
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 Casca irremediavelmente perdidas como casca suja: 0,14 toneladas 

secas; 

 

 Biomassa casca contaminada com madeira rejeitada: 8,55 toneladas 

secas; 

 

 Relação entre biomassa casca e biomassa madeira no combustível 

biomassa energética: 6,51 toneladas de casca e 2,04 toneladas de 

madeira 

 

         Portanto, no combustível biomassa energética desse estudo de caso 

teríamos aproximadamente 24% de madeira, enriquecendo-o. Isso é 

absolutamente comum e até em percentuais muito maiores (acima de 35%) 

de madeira na biomassa. Com isso, as fábricas enriquecem sua biomassa em 

energia e se livram de rejeitos inadequados de madeira. Elas só teriam que 

se cuidar para não rejeitar muita madeira (que é mais valiosa que a casca) 

nos seus processos e com isso, ainda acabar sobrando casca pelos 

desbalanceamentos nas ofertas de ambos. É por essa razão que muitas 

empresas relatam valores de poder calorífico inferior para a sua �casca� 

acima dos mencionados nesse trabalho. Já vi valores de 4.100 a 4.200 

kcal/kg (ou 17,2 a 17,6 GJ/t base seca), mas ninguém soube me explicar 

qual o teor de madeira que estava a colaborar para esse poder energético 

melhorado. Daria até para estimar, mas não me preocupei em fazer isso, 

pois sabia muito bem as razões. 

 

 
Combustível biomassa energética � muito além de apenas casca... 
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          Enfim, quando os setores de geração de energia de nossas fábricas 

desejarem aumentar a eficiência de suas caldeiras de biomassa, eles têm 

diversas alternativas. Uma delas seria ler com atenção o capítulo do nosso 

Eucalyptus Online Book, que trata desse tema: 

 

Um guia referencial sobre ecoeficiência energética para a indústria 

de papel e celulose kraft de eucalipto no Brasil. C. Foelkel. Eucalyptus 

Online Book Capítulo n.º 19. 140 pp.  (2010) 

Disponível em: 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf 

 

          Outras medidas que podem ser tomadas são as seguintes: 

 

 Purificar muito bem a biomassa casca ; 

 

 Prensar a casca para aumentar a consistência para a queima; 

 

 Usar um picador ou triturador adequado para a casca para evitar que 

permaneçam �cavacos� de casca muito grandes; 

 

 Usar magnetos para separar metais contaminantes; 

 

 Secar eventualmente a casca em sistemas especiais para esse tipo de 

serviço (secadores de tambor rotativo ou secadores de esteira); 

 

 Misturar muito bem as diversas frações de biomassa que compõem a 

matriz energética, para evitar performance irregular do combustível nas 

caldeiras. 

 

          Também os cavacos de madeira que estão presentes na biomassa 

devem ter dimensões adequadas e não muito variadas. Não é pela simples 

razão que serão queimados, que possam ser entendidos como não-

controláveis. Grande engano se isso vier a ocorrer.  

 

          Além disso, as caldeiras de biomassa atualmente têm sido utilizadas 

como incineradores de diversas matérias orgânicas das fábricas: lodos dos 

tratamentos de efluentes, resíduos de papel, resíduos da jardinagem e da 

poda das árvores dos jardins, etc. Essa nova situação demanda melhor 

mistura da biomassa para evitar sobressaltos que venham a prejudicar a 

queima e tornar difícil o monitoramento e a manutenção das condições 

operacionais em ritmos otimizados.  

 

          Existem diversas empresas que produzem equipamentos que facilitam 

essa preparação e qualificação da biomassa combustível. Recomendamos a 
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visita a seus websites, tendo sido algumas delas referenciadas em nossa 

seção de literatura para seu conhecimento. 

 

          Algumas delas oferecem fornos secadores de biomassa, que são 

equipamentos robustos, mas de concepção muito simples. Eles se baseiam 

no uso de calor residual do processo, tanto de gases quentes, como de 

líquidos muito quentes que possam trocar calor e ajudar nesse aquecimento.  

 

          São os seguintes os tipos de fontes de calor para fornos secadores de 

biomassa: 

 

 Calor dos condensados limpos ou sujos; 

 

 Calor dos efluentes dos estágios mais quentes do branqueamento; 

 

 Gases de exaustão das caldeiras e outros equipamentos de combustão; 

 

 Gases de exaustão do forno de cal; 

 

 Vapor de baixa pressão em excesso nos balanços térmicos da fábrica; 

 

 Calor liberado na expansão de líquidos quentes pressurizados ou de 

vapor; 

 

 Gases quentes liberados na gaseificação/combustão de biomassa residual. 

 

          A secagem da biomassa libera um gás de exaustão úmido e com a 

presença de alguns extrativos voláteis que saem de dentro da estrutura da 

casca. É recomendável a condensação desses gases e seu reuso para lavar a 

própria biomassa. Isso deve ser incentivado, mesmo porque esse volume 

não é tão pequeno (0,5 a 1,0 toneladas de água por tonelada seca de 

biomassa sendo submetida à secagem). 

 

          Definitivamente, a biomassa mista de nossas fábricas, constituída de 

fragmentos variados de casca e madeira de eucalipto apresenta excelentes 

vantagens ambientais: 

 

 É combustível limpo e renovável; 

 

 Gera baixas emissões de NOx e SOx pelos relativamente baixos teores de 

enxofre e nitrogênio na constituição química do combustível. Também a 

queima bem controlada minimiza a geração de NOx.  

 

Emissões de NOx = 40 a 100 mg NOx / MJ de casca alimentada como tal; 

Emissões de S = menor que 15 mg S / MJ de casca alimentada como tal. 
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          Um cuidado a ser tomado pelos operadores das caldeiras é com 

relação às emissões de particulados. Quando há muitas variações na 

alimentação do combustível e na sua qualidade, a combustão pode ser às 

vezes incompleta e resultar na emissão de gases ricos em pó de material 

carbonizado (chamado por muitos de �carvãozinho�). Além de ser uma 

poluição desagradável e inoportuna, pode dar um aspecto muito feio à 

fábrica, com sua fumaça preta, contrastando com a elegância tecnológica de 

outras áreas.  

 

          Enfim, sempre teremos vantagens e desvantagens, bem como pontos 

a ter atenção e controles. Isso é normal a qualquer atividade industrial. De 

todas as formas, a combustão da casca recuperada em mistura a outras 

biomassas é uma forma viável e ecoeficiente de eliminar um resíduo e ainda 

se obter energia líquida positiva para a fábrica.  

 

 
Depósito de biomassa � Arauco, Chile 

 

 

============================================= 
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CASCA RECUPERADA E PRODUÇÃO DE BRIQUETES 

ENERGÉTICOS 

 

 

 
Briquetes ou toretes de biomassa densificada (Fonte da foto: Biomax, 2010) 

 

          Os péletes e os briquetes são produtos lignocelulósicos sólidos, secos 

e prensados em forma de grânulos ou toretes, que servem como biomassa 

combustível para a geração de energia. Em sua forma comercial 

assemelham-se muito à ração de cachorro (péletes), ou então a toretes 

secos (briquetes). Tanto os péletes como os briquetes podem ser produzidos 

a partir de diversos resíduos vegetais; entretanto os derivados de restos de 

madeira e florestais como galhos, cascas, folhas, serragens e frutos são mais 

comuns. 

 

          Apesar da grande variabilidade de composição, todos os briquetes 

apresentam a alta densidade como característica em comum, possuindo 

formato geralmente cilíndrico, exceto os derivados de carvão vegetal, que 

são mais arredondados. Há briquetes que possuem formato prismático 

(quadrados e hexagonais em sua seção transversal). O processo de 

fabricação e o tipo de matéria-prima usada ditam as formas e principalmente 

as dimensões dos pequenos cilindros, definindo também se é mais 

conveniente a produção dos péletes ou dos briquetes. As principais 

diferenças existentes entre os péletes e os briquetes estão na forma de 

fabricação e nas dimensões. Os briquetes são pequenos cilindros com 4 a 15 

cm de diâmetro e 10 a 50 cm de comprimento; enquanto o pélete possuiria 

0,5 a 1,8 cm de diâmetro e comprimento de até 5 cm. O que é certo é que 

os péletes são os produtos de menores dimensões, enquanto os briquetes 

são os de maiores. No caso do uso da casca recuperada para fabricar esse 

tipo de produto lignocelulósico adensado, a nossa recomendação é focar 

apenas nos briquetes, já que a peletização implicaria em converter a casca 
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em partículas de granulometria bem menor, o que seria mais custoso e mais 

difícil, apesar de tecnicamente viável. 

 

          Os briquetes são considerados biocombustíveis ecológicos (ou �lenha 

ecológica�); pois, além de serem produzidos a partir de resíduos e 

desperdícios da madeira e casca; são considerados recursos renováveis, 

agregando valor a um produto antes desprezado e muitas vezes descartado 

de forma até mesmo  ambientalmente incorreta  (como o caso da casca 

suja). 

 

          A utilização do briquete no mercado brasileiro é cada vez maior, 

sendo usado em: abatedouros, cerâmicas, cerealistas, cervejarias, fecularias, 

hospitais, hotéis, indústrias de bala, de óleo, de papel, de refrigerantes, 

laticínios, lavanderias, metalúrgicas, panificadoras e pizzarias, além de 

tinturarias e de residências domésticas. Há inclusive exportação de briquetes 

de casca de eucalipto, conforme se pode conhecer no website da empresa 

Eucabraz, disponível em link na seção de referências bibliográficas.  

 

          O poder calorífico varia de acordo com o tipo de matéria-prima e com 

a umidade dos briquetes. No caso de briquetes produzidos com casca limpa e 

recuperada de eucalipto, eles apresentam poder calorífico inferior de 

aproximadamente 3.200 a 3.300 kcal/kg tal qual (13,4 a 13,8 GJ/tonelada 

tal qual). Em geral, a umidade do briquete de casca está por volta de 10 a 

12%, sendo que a densidade base peso absolutamente seco do torete sólido 

é de aproximadamente 1.000 a 1.100 kg/m³ (ou 1.100 a 1.225 kg/m³ na 

umidade de 10%). Isso ocorre em função da intensa densificação do material 

por fortíssima prensagem (150-180 MPa) e sem aditivação química alguma. 

Já a densidade a granel dos toretes empilhados do briquete de casca 

recuperada está em cerca de 550 a 600 kg absolutamente secos por metro 

cúbico de toretes �empilhados�, em função da disposição espacial dos 

mesmos. Comparativamente à casca fragmentada e picada �in natura�, que 

tem cerca de 200 a 225 kg secos/m³ de densidade a granel; ou uma 

densidade básica de 320 kg secos/m³, podemos concluir que a briquetagem 

definitivamente agrega densidade energética ao combustível e reduz seu 

espaço físico.  Corresponde a uma densificação entre 2,5 a 3,5 vezes em 

relação à matéria-prima original que era a casca.  

 

          O briquete de casca oferece cerca de 8,3 GJ/m³ �empilhado� ou então 

cerca de 13,6 GJ por tonelada de sólidos tal qual. Já a lenha de eucalipto, em 

geral queimada com  cerca de 60% de consistência, apresenta uma 

densidade empilhada de 350 kg secos por metro cúbico estere (ou então, 

585 kg a 40% de umidade).  O poder calorífico útil da lenha a 40% de 

umidade é de aproximadamente 10 GJ/tonelada tal qual. Para os 585 kg, 

teremos então uma densidade energética de 5,85 GJ/m³ empilhado (estere).  

Trata-se de um valor inferior em relação aos 8,3 do briquete empilhado  
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obtido de casca. Uma tonelada de briquetes eqüivalem então a 

aproximadamente 2,5 esteres de lenha de madeira, em termos de poder 

calorífico. 
 

          Entretanto, quando esses dois combustíveis são alimentados às 

fornalhas das caldeiras, o importante é a densidade energética em seu 

volume material sólido. A lenha tem uma densidade de cerca de 500 kg 

secos/m³ sólido (ou 835 kg tais quais) e o briquete aproximadamente 1.100 

kg secos/m³ (ou 1.225 kg/m³ tais quais). Logo o briquete de casca em sua 

forma sólida tem uma densidade energética de 16,7 GJ/m³ sólido e a lenha a 

40% de umidade tem 8,35 GJ/m³ sólido. Exatamente como pregam os livros 

textos: o briquete de casca pode ter o dobro de densidade energética em 

relação à lenha de eucalipto. 

 

          Os briquetes de casca também demandam bastante energia em sua 

manufatura, quer térmica (para secagem da casca) e elétrica (para 

prensagens, tanto da casca pré-secagem, como do briquete em sua 

confecção de formato e densificação). Do valor da energia líquida que 

oferecem, consomem entre 20 a 25% para sua produção. Ainda assim, o 

balanço é bem positivo, considerando que a produção envolve uma etapa 

importante de secagem da biomassa casca, onde é evaporada quase uma 

tonelada de água por tonelada de casca base seca.  

 

          Os briquetes de casca são demandantes em seu processo produtivo 

por uma matéria-prima limpa e com poucos resíduos minerais 

contaminantes. Mesmo assim, o teor de cinzas do briquete varia entre 3 a 

9%, muito em função do conteúdo de cinzas da casca e de suas 

contaminações minerais residuais.  Já o briquete de madeira tem teor de 

cinzas muito menor, entre 0,5 a 1%. 

 

          Um dos principais pontos negativos que os briquetes podem 

apresentar é a mistura de seus componentes. Essa desuniformidade poderia 

se acentuar caso o usuário das cascas de eucalipto misturassem essa 

matéria-prima com serragens e maravalhas de madeira, e outros resíduos, 

inclusive agrícolas. 

 

          Já as vantagens atribuídas aos briquetes são inúmeras e estão a 

seguir relatadas: 

 

 alto poder calorífico, pois se trata de combustível bastante seco e denso, 

mantendo a integridade de sua energia primária para liberação útil;  

 

 regularidade nas dimensões padronizadas; 

 

 regularidade térmica (densidade térmica uniforme e alta);  
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 menor geração de fumaças;   

 

 fácil manuseio, transporte e menor espaço para armazenamento;  

 

 possui aparência ecológica e é muito higiênico em sua estocagem e 

manuseio;  

 

 reduz o custo na geração de energia;  

 

 ecologicamente correto por ser um produto renovável;  

 

 combustão fácil e rápida; 

 

 pouca exigência de trabalho humano; 

   

 produto industrializado, disponível o ano todo; 

  

 pode ser associado na queima com outros biocombustíveis como lenha, 

péletes, etc.; 

 

 não tem aglomerantes químicos ou preservantes perigosos; 

  

 substitui outros combustíveis, sendo assim um produto que transforma 

resíduos em produtos úteis para a sociedade. 
 
          Uma outra alternativa tecnológica promissora que tem surgido nos 

mercados consiste na torrefação de briquetes de casca. Por torrefação 

entende-se uma pirólise simplificada, onde os briquetes são tratados em um 

forno com atmosfera não-oxidante a uma temperatura de 230 a 280 ºC. 

Alguns compostos mais facilmente degradados pelo calor se degradam e se 

liberam (hemiceluloses, extrativos, carboidratos simples, etc.) e formam um 

ar quente pobre em poder de combustão. Esse ar quente pode retornar para 

complemento de aquecimento na pirólise, gerando energia para aquecer o 

forno e continuar o processo sucessivamente. Na verdade, estamos 

produzindo um protótipo de carvão vegetal na forma de briquetes de casca. 

Os briquetes torrificados possuem maior teor de carbono fixo, são 

resistentes, densos, têm baixíssima umidade (menos de 5%) e concentram 

ainda mais a energia. Seu poder calorífico pode atingir 20 até 23 GJ/tonelada 

tal qual. Trata-se definitivamente de uma oportunidade muito interessante 

para converter a casca recuperada das nossas fábricas em um excelente e 

eficaz combustível sólido. 

 

============================================= 
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CASCA RECUPERADA E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL 

 

 

 
Briquete de carvão vegetal  

Uma realidade brasileira (Fonte foto: JF Pedroso, 2010) 

 

 

          O Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal a partir de 

madeiras de florestas plantadas de eucaliptos. Existem hoje no país cerca de 

1,2 milhões de hectares de florestas desse gênero para se fabricar carvão 

para fins siderúrgicos. Há expectativas de enorme crescimento dessa área, 

em mais 2 milhões de hectares em cerca de uma década.  

 

          Dedicamos uma inteira edição da Eucalyptus Newsletter (Número 27) 

e lançamos um capítulo de nosso livro virtual sobre os eucaliptos sobre o 

carvão vegetal. Para aqueles que se interessarem, leiam em: 

 

Produção de carvão vegetal utilizando madeira de florestas 

plantadas de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book Capítulo n.º 

18. (2010) 

Disponível em: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html#quatorze  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html  (Eucalyptus Newsletter n.º 27 � edição especial 

sobre o carvão vegetal) 

 

          Nas nossas considerações no texto desse capítulo 18, mostramos que 

a casca do eucalipto toma parte integrante desse processo de 

carbonização/pirólise, já que uma enorme parte das toras carbonizadas não 

têm a casca removida. Essas toras adentram aos fornos e a casca se 

carboniza da mesma forma que o xilema, dando também a sua contribuição 

a esse tipo de produção. Também comentamos que a fabricação de briquetes 

de pó de carvão (ou muinha do carvão � farelo de carvão que se forma no 

seu manuseio) tem tido crescente evolução nos mercados. A muinha ou 

moinha, que era um resíduo, hoje converte-se em um produto muito 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html
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apreciado por inúmeros consumidores. Essas muinha atualmente é purificada 

para remover terra e grânulos maiores e com uma granulometria entre 2 a 9 

mm pode ser inclusive injetada diretamente nos fornos das siderúrgicas. 

Outra alternativa é densificá-la como briquete que pode ser até tão ou mais 

denso energeticamente que o próprio carvão vegetal.  

 

          Apesar de viável, a casca do eucalipto não é um material tão bom 

como a sua madeira para esse tipo de produto. Sua densidade básica e seu 

teor de lignina são inferiores e seu teor de cinzas bem superior. Também a 

umidade excessiva pode demandar muita energia para ser evaporada. O 

carvão de casca é também muito mais friável que o de madeira, gerando 

maior proporção de finos de carvão. Consequentemente, apesar de ser uma 

tecnologia factível, a pirólise da casca recuperada terá menor rendimento e 

resultará em um carvão de pior qualidade do que o da madeira. Seu preço de 

venda também deverá ser inferior, mas ele poderá ser útil não apenas para 

carvão siderúrgico, mas também para usuários menores, não tão exigentes e 

que às vezes chegam a pagar até mesmo um preço melhor do que o pago 

pelos fabricantes de ferro-gusa e aço.  

 

          Entretanto, para tudo há soluções e o carvão de casca pode ser 

densificado em briquetes com baixa umidade (cerca de 5 a 7%), bom poder 

calorífico inferior (cerca de 26 a 29 GJ/t), boa resistência mecânica e mais 

alta densidade (até próximo a uma tonelada por metro cúbico). Esse produto 

é bastante interessante para queima direta ou para alimentar 

gaseificadores/combustores. Dessa forma, a casca recuperada terá um 

caminho viável e ecológico para atrair mercados e usuários de energia 

interessados em produtos ecológicos. 

 

 

 

 
 

 

============================================= 
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GASEIFICAÇÃO DA BIOMASSA CASCA RECUPERADA 
 
 
 

 
Lenha de eucalipto � a casca sempre presente com a madeira 

 
 

          A agricultura é bastante demandante de combustíveis vegetais, em 

especial de lenha de eucalipto, para a secagem de grãos (cereais e café), 

folhas (fumo e erva-mate) e para o aquecimento de animais (em granjas), 

ou mudas agrícolas (viveiros). Em geral, essa lenha ou outras biomassas são  

usadas para a produção de ar quente e seco, usando fornos, fornalhas, 

reatores e gaseificadores associados a combustores. 

          Há expectativas de que irá ocorrer, em pouco tempo mais, uma 

intensa e acirrada disputa por fontes de biomassa energética no país. Essa 

tendência pode abrir caminhos para que a casca recuperada ocupe espaços 

comerciais interessantes no agronegócio brasileiro.  

 

          A gaseificação da biomassa está cada vez mais em evidência, quer 

seja em pesquisas, estudos de viabilidade e até mesmo em inúmeras 

instalações de pequeno, médio e grande porte, em plena operação.    

          A gaseificação oportuniza a produção de um combustível gasoso a 

partir de um combustível sólido. Mesmo gerando um gás pobre em energia, 

a gaseificação está associada diretamente a um combustor (câmara de 

queima) que busca integralizar toda a energia liberada na forma desse gás 

quente e com material combustível viável e de fácil queima. 

          A gaseificação pode utilizar como matéria-prima diversos tipos de 

biomassas, como casca de árvores, casca de arroz, de grãos de café, 

serragem, bem como briquetes, péletes, etc. Tem portanto, grande 

flexibilidade em relação ao combustível sólido. Tanto a casca recuperada 

seca, como seus briquetes ou briquetes de seu carvão vegetal são passíveis 

de serem gaseificados. Quanto mais seco o material, melhor será o resultado 
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e a atratividade do negócio. Por isso, é sempre interessante se avaliar a 

utilização de um sistema que englobe o trinômio 

secador/gaseificador/combustor de biomassa. Em oposição, pode-se deixar a 

responsabilidade de secar e densificar a casca ao fabricante de briquetes.  

 

          A gaseificação é um processo de pirólise com baixa utilização de ar, 

ou seja, é uma oxidação parcial controlada da biomassa. Consiste em uma 

extensão da torrefação, mencionada anteriormente. Ela consegue converter 

um combustível sólido em gases quentes e que se queimam porque na 

decomposição da matéria orgânica formam-se compostos voláteis de 

carbono que podem continuar a sua oxidação, desde que tenham condições 

adequadas para que isso ocorra. É aí que entra o papel do combustor 

associado (para queimar esses gases em uma fase seguinte ao de sua 

geração). São recomendados gaseificadores de leito fixo e também 

fluidizado. O processo se desenvolve através da pirólise/combustão 

controladíssimas da biomassa, o que se faz pela adição de ar ou oxigênio 

como comburente. Quando se usa o oxigênio, a qualidade combustível e de 

geração de energia do gás é muito melhorada, mas o processo fica mais 

caro. A razão para se buscar o oxigênio em situações onde se necessita de 

maior poder calorífico, é que com isso evita-se diluir o calor no enorme 

volume de nitrogênio que o ar trás consigo quando se quer usar o oxigênio 

dele.   

 

          A gaseificação da casca recuperada apresenta diversas vantagens: 

 

 oferece oportunidades ecológicas à casca recuperada, que deixa de ser 

resíduo sólido e vira biocombustível; 

 

 gera energia térmica com bom e adequado nível de eficiência; 

 

 permite uma produção de energia de forma limpa, controlada e de boa 

qualidade; 

 

 a tecnologia é de baixo nível de emissões aéreas, odor, particulados, etc.; 

 

 consegue-se controlar muito eficientemente o processo; 

 

 os resíduos sólidos finais (cinzas e restos não gaseificados) são sólidos 

secos e de fácil disposição. 

 

          As principais desvantagens ou limitações são as seguintes: 

 

 a biomassa casca recuperada deve ser limpa e isenta de resíduos como 

terra, areia, etc.; 
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 as cinzas da biomassa podem-se fundir no reator e prejudicar a 

performance do sistema, elevando os custos de manutenção; 

 

 caso a biomassa esteja muito úmida, a troca térmica e os rendimentos 

ficam muito prejudicados; 

 

 caso os gases sejam incompletamente queimados no combustor, há 

chances de se ter uma poluição aérea contendo resíduos de alcatrão e 

ácido pirolenhoso. Isso pode comprometer a qualidade dos gases quentes 

para a secagem de alimentos e aquecimento de animais. 

 

          De todas as maneiras, a gaseificação vem crescendo em importância, 

apesar de não ser ainda uma tecnologia muito procurada. As fábricas de 

celulose estão também interessadas nessa alternativa para aproveitar 

energia da biomassa em áreas onde ela não é ainda muito usada, como no 

caso do forno de cal. Existe muita expectativa para que essa tecnologia 

viabilize novos usos para a casca e outras biomassas do setor florestal 

brasileiro.  

 

 

 

 

 

 
============================================= 
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PRODUÇÃO DE ETANOL CELULÓSICO DA CASCA RECUPERADA 

 
 
 

 
Etanol de primeira geração da casca do eucalipto exige casca fresca 

 
 

          O mundo da bioenergia hoje está em pleno turbilhonamento e 

evolução acelerada. Inúmeras são as pesquisas, estudos, palestras e 

projeções para que as biomassas sejam viabilizadas técnica e 

comercialmente. Uma das alternativas muito estudadas é a produção de 

bioetanol (combustível líquido) a partir da casca do eucalipto (combustível 

lignocelulósico sólido).  

          Em relação a esse potencial, a produção de etanol de primeira 

geração é mais fácil e imediata. Isso porque a casca em sua forma fresca e 

recém abatida é rica em CST - Carboidratos Solúveis Totais (até 20% de seu 

peso seco é constituído de frutose, glucose e sacarose). Esses carboidratos 

são facilmente extraídos com água quente e o caldo de casca pode ser 

fermentado com boa eficiência por leveduras alcoólicas tradicionais, sem 

nenhuma evidência de inibição. Entretanto, esse potencial de produção só se 

viabilizaria se a casca pudesse ter esses carboidratos extraídos logo no abate 

da árvore. Isso porque em pouco mais de 2 dias, esse teor de CST é 

drasticamente reduzido pelo consumo desses açúcares pelas células vivas da 

casca, que continuam suas funções metabólicas até a morte; e pela 

decomposição devido ao ataque de microrganismos do ambiente.  

          Em seu potencial máximo, nosso competente amigo Dr. Juliano 

Bragatto, um dos maiores especialistas brasileiros em bioetanol de casca de 

eucalipto, estimou um potencial de pouco mais de 100 litros de etanol de 
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primeira geração por tonelada de casca seca de eucalipto, mas isso no abate 

da árvore. 

          Para a casca suja, esse potencial de primeira geração é limitadíssimo, 

pois a casca suja está semi-decomposta e os CSTs estão praticamente 

exauridos. A casca suja está semi-deteriorada, foi exposta ao sol, à chuva, 

ao ataque de microrganismos e a violentas lavagens na fábrica (na lavagem 

das toras e na limpeza e recuperação das cascas). 

          As expectativas, se algumas existirem para a casca recuperada, seria 

para o etanol de segunda geração, desde que se desenvolvam métodos 

eficientes para a hidrólise da celulose a glucose por meios químicos ou 

biológicos (mesmo enzimáticos). Há ainda muito a se estudar para que essa 

tecnologia se viabilize comercialmente e se torne atrativa a investidores. No 

momento, existe muito esforço em P&D para se avaliar o real potencial da 

casca para que se converta em material básico para produção de 

combustíveis líquidos. As possibilidades são maiores para a casca limpa, de 

árvores recém abatidas. Mas a ciência é surpreendente. A partir do momento 

que as tecnologias surgem, elas se ramificam e seguem outras rotas. Com 

isso podem viabilizar alternativas no futuro para as cascas recuperadas, 

também.   

          Nesse caso, temos duas alternativas: esperar que a tecnologia se 

desenvolva em outros centros de pesquisa fora do Brasil � ou investir mais 

intensamente para acelerar sua viabilização e acelerar o caminho do futuro.  

 

 

 
============================================= 

 

 

PRODUÇÃO DE TANINOS DE CASCA RECUPERADA DE 

EUCALIPTO 
 
 
 
          A disponibilidade de taninos extraíveis em água ocorre nas cascas de 

eucalipto de forma variada em função de espécies, idades, tipos de casca, 

etc. Uma extensa revisão sobre o tema foi feita pela nossa colaboradora e 

autora de muitos de nossos textos técnicos, a engenheira agrônoma Ester 

Foelkel. O artigo �Os eucaliptos e a produção de taninos� foi apresentado aos 

leitores da Eucalyptus Newsletter, em sua edição número 22, em agosto de 

2009.  

Leiam em: 

 

Os Eucalyptus e a produção de taninos. E. Foelkel.  Eucalyptus 

Newsletter n.º 22. (2009) 

Disponível em: 
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http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ago09.html#sete  

 
          Apesar desse potencial aparentemente de aplicação imediata, existem 

no Brasil outras espécies mais produtivas, como é o caso da leguminosa 

Acacia mearnsii. Isso tem colocado as cascas dos eucaliptos em posição 

secundária, até mesmo nas pesquisas em relação aos seus taninos. Isso 

também ocorre na Austrália e África do Sul. Dessa forma, e considerando 

que a casca suja e depois recuperada está muito lavada e degradada, o 

potencial de viabilidade de extração de taninos da mesma é algo com 

mínimas chances de ser bem sucedido.   

 
 

============================================= 

 
 

GESTÃO ECOEFICIENTE DO RESÍDUO �CASCA SUJA� 

 

 

 
 

 
          A gestão ecoeficiente do resíduo casca suja inicia-se nas florestas e 

não nas fábricas de celulose. Quando das operações de colheita, baldeio e 

transporte das toras, a madeira começa a se contaminar e por conseqüência, 

as cascas que a acompanham, também. Mesmo em situações onde a 

madeira é totalmente descascada na fábrica de celulose, as contaminações 

com terra, galhos, folhas, pedras, etc. ocorrem, a maioria delas por descaso, 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ago09.html#sete
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omissão, incompetência técnica e falta de compromisso dos operadores e 

gestores.  

          Nos casos de descascamento das toras na própria área florestal,  o 

objetivo das máquinas e dos operadores é remover o mais possível a casca 

das toras. Entretanto, eles apenas se contentam em �tentar fazer� isso, com 

razoável nível de eficiência. A maior preocupação está quase sempre nos 

custos dessas suas operações e menos nos custos que trarão a outras áreas 

da empresa, na rede de valor que é todo esse processo de manufatura. 

          Sabemos que dificilmente essas contaminações não ocorrerão, mas 

elas podem ser muito bem minimizadas. Talvez, a introdução de 

especificações técnicas e multas por �falta de qualidade� nesses quesitos 

possa ajudar  um pouco nesse sentido. Porém, sabemos que quem paga a 

conta dessas multas, na verdade é quase sempre a própria empresa. A 

menos que introduzamos esses fatores na avaliação de desempenho dos 

operadores e gestores. Aí sim, talvez esses parâmetros sejam melhor 

atendidos. 

          Além dos aspectos de gestão impositiva, temos que motivar, 

incentivar, educar e conscientizar os operadores das nossas máquinas. Até 

porque as economias de centavos na área florestal acabam impactando em 

bem mais que isso nos custos de controle de qualidade do produto e dos 

resíduos sólidos nas fábricas. Vejam como exemplo o caso onde as fábricas 

são obrigadas a comprar sofisticadas instalações para remoção dessas 

impurezas trazidas das florestas. 

          As cascas podem entrar nas fábricas quando não estão sendo 

demandadas, ou podem se sujar nas florestas e nas fábricas, quando teriam 

utilização, se estivessem limpas. O mundo do menos em todo seu esplendor. 

Uma lástima (se é que se possa lastimar, quando parte da culpa é nossa 

mesmo!). 

 

 

 

    
Limpando toras descascadas de contaminações de galhos e folhas � uma penalidade 

imposta pelas especificações da madeira 
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Bons exemplos também ocorrem � carga de toras muito limpas chegando à fábrica 

 

          A gestão por ecoeficiência se baseia em três fundamentos: 

 

1. Redução da geração do resíduo nas suas diversas origens � exatamente 

onde ele se forma; 

 

2. Mudanças nas operações e procedimentos para otimizar as performances 

e minimizar as gerações; 

 

3. Mudanças nos processos e nas tecnologias para minimizar, recuperar, 

tratar, reciclar, converter, reprocessar, etc. São todos verbos associados à 

ecoeficiência. 

 

          Além disso, existem complementos importantes a serem obedecidos e 

necessidades a serem preenchidas: 

 

1. Necessidade de caracterização das operações e dos resíduos gerados ao 

longo delas; 

 

2. Elaboração de balanços de massa e quantificações detalhadas e 

confiáveis; 

 

3. Análise das restrições e gargalos operacionais; 

 

4. Análise dos problemas e busca de alternativas de soluções; valorações 

econômicas, ambientais e sociais das alternativas � impacto sobre custos 

e resultados, sobre a Natureza e sobre as pessoas. 
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          Muito disso tudo está muito bem detalhado em diversos de nossos 

capítulos sobre ecoeficiência nas fábricas e nas florestas do setor de celulose 

e papel. Como já escrevi muito sobre isso tudo, vou apenas simplificar e 

colocar uma longa lista de ações para minimizar a geração e a qualidade do 

resíduo casca suja. Depois, darei dois exemplos simples de valorações para 

consolidar conceitos e metodologias.  

 

 

 Uma longa lista de oportunidades paras redução na geração do 

resíduo sólido �casca suja� nas fábricas de celulose e papel 

 

                  
 

 Quantificar adequada e conscientemente todas as gerações de casca 

suja, suas causas, origens, etc.; 

 

 Melhorar a limpeza das toras que chegam à fábrica; 

 

  Usar veículos de transporte de madeira que tenham carrocerias 

apropriadas para minimizar entrada de sujeira na fábrica; 

 

 Ter área especial  pavimentada para se varrer os caminhões e veículos 

de transporte de madeira. Gerenciar bem esse material de varreção. 

 

 Avaliar a chance de se descascar no mato parte da madeira se a casca 

limpa e a biomassa energética estiver sobrando demasiadamente na 

fábrica; 
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 Melhorar a eficiência do descascamento, seja aquele realizado na 

fábrica ou na floresta; 

 

 Encontrar clientes para excedentes de casca limpa, tirando-a da fábrica 

antes que se suje ou apodreça, mudando de status; 

 

 Toda vez que estiver sobrando casca energética limpa na fábrica pode 

significar ineficiências na classificação dos cavacos, com excessiva 

madeira sendo desviada como cavacos refugados para a pilha de 

biomassa. Nesses casos, há que se reduzir ineficiências também no 

preparo e seleção dos cavacos. 

 

 Pavimentar áreas críticas do pátio de toras. Colocar mini-áreas 

pavimentadas para �guarda� de casca suja até sua remoção, evitando 

que elas se sujem ainda mais. 

 

 Manter maior quantidade de madeira estocada como cavacos do que 

como toras; 

 

 Reduzir fluxos de veículos na área do pátio de toras e das pilhas de 

biomassa e cavacos; 

 

 Encaminhar a maior parte das toras que chegam à fábrica para os 

picadores, reduzindo a estocagem de toras, especialmente quando a 

área de estocagem não for pavimentada; 

 

 Melhorar a lavagem das toras e a recuperação de material sólido que é 

removido nessa operação; 

 

 Reduzir quebra de toras finas de madeira, que se convertem em lascas 

e toretes pequenos a contaminar a casca; 

 

 Estudar a possibilidade de prensa para aumentar a consistência da 

biomassa casca (quando viável); 

 

 Separar impurezas, limpar e recuperar a casca suja; 

 

 Encontrar usos internos ou clientes para a casca recuperada; 

 

 Desenvolver processos de recuperação dos resíduos que estão 

demasiadamente contaminados, ou para as sobras do processo de 

lavagem e limpeza da casca suja. Os  mais recomendados são: a 

compostagem ou o uso para reabilitação de áreas degradadas.  
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 Reduzir perdas de cavacos para pisos e que acabam sendo convertidos 

em biomassa suja e que pode ser misturada à casca suja também; 

 

 Sejam curiosos, atentos, criativos, fiscalizadores e ousados. 

Empenhem-se e criem indicadores de performance. Há muito de 

gerencial e de comportamnental na geração de resíduos. 

 

 

 

 Caso de valoração em ecoeficiência número 01: entendendo o 

valor das cascas que saem da floresta para as fábricas, 

contaminando toras descascadas no campo 

 

 

           
         Vamos considerar para esse estudo de caso n.º 1 que estamos falando 

de uma fábrica moderna e estado-da-arte tecnológico que produz um milhão 

de toneladas de celulose kraft branqueada de eucalipto por ano. Vamos 

admitir um consumo específico de madeira de 3,6 m³ de madeira descascada 

por tonelada seca ao ar de polpa. Também vamos admitir que a quantidade 

de casca nas árvores correspondentes a esses 3,6 m³ era de 0,44 m³, ou 

então 0,1408 toneladas secas. O descascamento é parcialmente realizado na 

área florestal, como tentativa de se enviar à fábrica apenas a quantidade 

correta de casca para uso como biomassa energética junto a sobras de 

madeiras do processo.  

          Acontece que em nosso caso, como os �harvesters� (colheitadeiras 

florestais) não são muito eficientes, temos um envio de aproximadamente 

3.000 toneladas de casca base seca por ano, sujando as toras descascadas. 

Essa casca, que deveria ter ficado na floresta, acabará se juntando a outros 
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fragmentos de material orgânico (casca, galhos, etc.) e vai engrossar o 

resíduo casca suja, que é gerado na fábrica de celulose, em quantidades bem 

maiores do que as 3.000 toneladas enviadas nesse caso das toras 

descascadas no campo. 

          Após ler e conhecer sobre conceitos de ecoeficiência, a gestão da 

fábrica mostrou interesse em melhor quantificar e valorar esse resíduo e 

conhecer também o valor econômico  que ele estava destruindo. Em uma 

primeira etapa limitaram o escopo do resíduo casca apenas à área florestal. 

Ou seja, não queriam nesse momento a valoração econômica da casca suja 

na própria fábrica de celulose. Isso seria feito em outra ocasião. 

 

          Inicialmente, a gestão detectou que os �harvesters� estavam 

mostrando uma eficiência de descascamento de 85%, quando deveriam ter 

rendimentos de 95% (valor de garantia de desempenho para as florestas em 

questão, de excelente produtividade, com árvores com volume mínimo de 

0,35 m³ cada uma).  Conclusão, muita casca ficava aderida às toras, e como 

uma parte não se soltava, acabava sendo encaminhada para a fábrica. 

Também se notou que os cuidados dos operadores de baldeio não era o 

desejado. Na pressa de se fazer essa operação para aumentar a 

produtividade e reduzirem-se os custos, acabavam não apenas captando as 

toras com suas gruas, mas também terra, casca e galhos da superfície do 

solo.  

          A quantificação mostrou então, que só de cascas, tinham-se 3.000 

toneladas absolutamente secas sendo enviadas à fábrica, sem terem sido 

solicitadas. Isso sem contar as contaminações de terra, galhos finos, pedras, 

etc. Com elas, a quantidade de resíduos indesejados ultrapassava 3.500 

toneladas base seca ao ano. 

          Até aquele momento histórico, não havia nenhuma preocupação com 

essas contaminações das toras. A casca era considerada biomassa natural e 

barata, �fornecida de graça pela floresta�. Tirá-la da floresta e levá-la para a 

fábrica era algo que sequer se dava valor ou atenção. Acreditava-se que a 

fábrica era moderna e daria conta de lavar bem as toras, antes de converter 

as mesmas em cavacos. O que acontecia com as cascas na fábrica, o pessoal 

florestal sequer tinha idéia. Até mesmo acreditavam que viraria energia, pois 

se comentava muito sobre uma tal de caldeira de biomassa, onde a casca 

limpa era a grande heroina no fornecimento de energia primária. Tudo isso 

era inclusive relatado com orgulho nos relatórios anuais de sustentabilidade 

da empresa, que valorizava o uso de energia renovável na sua fabricação 

industrial.  

          Entretanto, os gestores, que haviam estudado um pouco sobre 

ecoeficiência nas operações, passaram a perceber que daria para melhorar (e 

muito) seus processos industriais e florestais. Por isso, solicitaram dos 

técnicos florestais uma quantificação de destruição de valor pelo resíduo de 

casca que saia da floresta. 
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Decidiu-se que os seguintes pontos chaves seriam valorados: 

 

 A exportação de macro-nutrientes do solo (cálcio, magnésio, nitrogênio, 

fósforo e potássio), com a necessidade de se repor os mesmos via 

fertilização mineral nas próximas rotações florestais; 

 

 Os custos adicionais na área florestal devido a essa ineficiência dos 

�harvesters�; 

 

 Os custos adicionais com manuseio e transporte dessa casca a mais que 

foi passear da floresta para a fábrica. 

 

          Os �harvesters� deveriam estar operando em sua eficiência de 

desenho (95%), mas estavam bem abaixo disso (85%). As razões foram 

esclarecidas como sendo de: pressa operacional, redução de manutenções 

para minimizar custos de troca de peças e de �perda de tempo�, falta de 

treinamento de operadores, etc. 

 

          Através de uma fórmula matemática simples foi possível se calcular 

qual a quantidade de casca presente nas árvores e que sofreram ação de 

descascamento pelos �harvesters�: 

 

0,15 x Q = 3.000 

 

Onde Q = peso de casca nas árvores que foram descascadas pelos 

�harvesters�. 

 

Onde se calculou que: 

 

Q = 20.000 toneladas secas 

 

          Ora, como a fábrica tinha uma demanda de 3,6 milhões de metros 

cúbicos de madeira por ano e como cada tonelada de celulose fabricada 

correspondia a uma presença de 0,44 m³ de casca (ou 0,1408 toneladas 

secas), calculou-se com facilidade a quantidade total de casca que existiam 

nas árvores colhidas por ano. 

 

Esse valor seria de 440.000 m³ ou algo como 140.800 toneladas base seca.  

 

          Desses valores, foi possível se estimar que cerca de 14% das árvores 

eram descascadas na floresta e 86% na fábrica, em tambores descascadores 

especiais para essa operação. 

 

          Mesmo que os descascadores da floresta estivessem operando bem 

(com 95% de eficiência no descasque), haveria ainda assim uma perda de 
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casca para a fábrica, mas seria bem menor. De forma simplificada estimou-

se que essa quantidade poderia ser 1.000 toneladas secas e não mais 3.000.  

          Portanto, o que estaria encarecendo as operações eram exatamente 

as 2.000 toneladas a mais de casca que viajavam para a fábrica. Era sobre 

esse valor que os cálculos seriam elaborados a partir de agora, para ver 

quanto essa eco-ineficiência valia em dólares por ano. Sabia-se muito bem 

que as 1.000 toneladas que eram previstas pelos balanços mais otimistas 

também teriam seu impacto ambiental. Elas consumiriam despesas no 

baldeio, transporte , etc. Também exportariam inevitavelmente nutrientes do 

solo florestal, os quais teriam que ser repostos de alguma forma pelos 

técnicos florestais.  

 

          Os primeiros cálculos foram então realizados sobre a destruição de 

valor pelo mau descascamento e pelo transporte da casca para a fábrica. 

Foram considerados os seguintes dados de custos da empresa florestal 

(valores típicos de fábricas brasileiras do setor): 

 

� Custo da colheita mecanizada (corte, descasque, seccionamento em toras 

longas) = 8,5 US$/m³ de madeira descascada 

 

� Custo da colheita mecanizada (corte, descasque, seccionamento em toras 

longas) = 30,6 US$/tonelada seca ao ar de celulose 

 

� Custo da operação de descascamento = 4 US$/m³ de madeira descascada 

 

� Custo da operação de descascamento = 14,4 US$/tonelada seca ao ar de 

celulose 

 

� Custo de manuseio e transporte (distância média de 100 km) = 20 US$ / 

tonelada seca de material madeira+casca transportado  

 

� Custo de manuseio e transporte (distância média de 100 km) = 38 

US$/tonelada seca ao ar de celulose 

 

 

Cálculo do Valor Destruído pelo �harvester� em desempenho inadequado: 

 

          Quando os �harvesters� colhiam e descascavam as árvores, eles 

deveriam estar fazendo isso como 95% de eficiência, mas mostraram na 

realidade apenas 85%.  

 

          Para cada tonelada de celulose branqueada produzida, o equipamento 

�harvester� deveria ter removido 0,44x0,95 = 0,418 m³ de casca, mas na 

verdade, ele só removeu 0,374 m³. A diferença pelo pior desempenho foi de 

0,044 m³ por tonelada de celulose produzida. Essa celulose na verdade 
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estava pagando 14,4 US$ para remover 0,418 m³ de casca, mas teve na 

verdade uma remoção de menos (0,374 m³). O valor então que acabou 

sendo destruído foi calculado da seguinte forma: 

 

Situação contratada  14,4 US$ / 0,418 m³ = 34,45 US$/m³ de casca a 

remover 

 

Situação real  14,4 US$ / 0,374 m³ =  38,50 US$/m³ de casca 

efetivamente removido 

 

Diferença paga a mais (valor destruído) = 38,5 � 34,45 = 4,05 US$/m³ de 

casca 

Ou 

Diferença paga a mais (valor destruído) = 12,65 US$/tonelada seca de casca 

 

          Como a eco-ineficiência calculada foi de 2.000 toneladas de casca 

seca ao ano, fica fácil ver que o valor destruído nessa operação de 

descascamento foi de: 

 

2.000 t casca/ano x 12,65 US$ /t casca =  US$ 25.300 / ano 

 

 

Cálculo do Valor Destruído pelo transporte da casca a mais para a fábrica: 

 

 

2.000 t casca/ano x  20 US$ / tonelada seca transportada = US $ 40.000 / 

ano  

 

 

Cálculo do Valor Destruído pela exportação adicional de macro-nutrientes do 

solo florestal: 

 

          Um dos mais importantes prejuízos que essa eco-ineficiência estará 

trazendo serão as exportações de valiosos nutrientes do solo, pois eles foram 

absorvidos pelas árvores e muitos estarão contidos na casca exportada 

adicionalmente. 

          Serão considerados os seguintes teores de macro-nutrientes base 

casca absolutamente seca: 

 

Teor de: 

Nitrogênio = 0,5% 

Fósforo = 0,1% 

Cálcio = 2,5% 

Magnésio = 0,2% 

Potássio = 0,3% 
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Com esses dados podem ser calculadas as exportações desses nutrientes 

pelas 2.000 toneladas de casca seca adicionalmente exportadas: 

 

Exportações de macro-nutrientes: 

Nitrogênio = 10,0 toneladas/ano 

Fósforo = 2,0 toneladas/ano 

Cálcio = 50,0 toneladas/ano 

Magnésio = 4,0 toneladas/ano 

Potássio = 6,0 toneladas/ano 

 

Preço da tonelada de cada macro-nutriente como fertilizante (sem custos de 

aplicação) 

 

Nitrogênio = 500 US$/tonelada N 

Fósforo = 1.000 US$/tonelada P 

Cálcio = 35 US$/tonelada Ca 

Magnésio = 50 US$/tonelada Mg 

Potássio = 450 US$/tonelada K 

 

Valores econômicos da exportação anual de macro-nutrientes: 

 

Nitrogênio = 5.000 US$/ano 

Fósforo = 2.000 US$/ano 

Cálcio = 1.750 US$/ano 

Magnésio = 200 US$/ano 

Potássio = 2.700 US$/ano 

 

Total somente da destruição econômica do valor fertilizante dos solos: US$ 

11.650 por ano 

 

Esses valores não contabilizam valores de transporte, aplicação, percolações 

e lixiviações de nutrientes, etc.  

 

          Resumidamente, a destruição de valor total, pelos �harvesters� 

ineficientes, pelo transporte e manuseio e pela exportação de nutrientes será 

a soma de: 

 

US$ 25.300 / ano  (Ineficiência dos �harvesters�) 

 

US $ 40.000 / ano (Manuseio e transporte) 

 

US$ 11.650 / ano  (Macro-nutrientes exportados) 

 

Ou seja = US$ 76.950 / ano 
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Ou ainda = US $ 0,077 / tonelada de celulose produzida 

 

          Talvez pelo fato de se falar em centavos de dólares por tonelada de 

produto que algumas empresas não se estimulam a atacar de frente essa 

eco-ineficiência. Seu valor econômico pode não ter sido tão significativo nas 

florestas, mas eles gerarão outras ineficiências na cadeia de valor. Nas 

fábricas teremos outros custos a mais a serem somados, alguns deles até 

mesmo ocultos e nunca descobertos. Se as empresas pregam e dizem 

trabalhar pela sustentabilidade, sem dúvidas deveriam entender, valorar e 

agir mais sobre esses temas relevantes para o meio ambiente, economia e 

pessoas. 

 

          Outro fator que não pode ser desprezado nessa avaliação é que esse 

problema ocorria apenas para 14% das árvores colhidas (exportação de 

casca para o caso onde a floresta era colhida com descascamento na própria 

área florestal). Por outro lado, o impacto em 7,7 centavos de dólares 

americanos foi calculado para toda a produção anual da fábrica (um milhão 

de toneladas ao ano). Caso fosse só para a área correspondente, o custo 

dessa não conformidade ambiental ganharia outro valor econômico, bem  

mais significativo:  

 

Com correção de proporcionalidade para área descascada na floresta =  

 

US$ 0,55 / tonelada de celulose produzida 

 

Bem mais impactante agora, concordam? 

 

 
Casca na floresta � uma boa opção em termos de sustentabilidade 
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 Caso de valoração em ecoeficiência número 02: reduzindo a 

quantidade de �casca suja� gerada na área do pátio de 

madeira e lavagem de toras 
  

          Vamos considerar para esse estudo de caso n.º 2 que também 

estamos tratando de uma fábrica moderna e estado-da-arte tecnológico que 

produz um milhão de toneladas de celulose kraft branqueada de eucalipto 

por ano. Essa fábrica recebe madeira de eucalipto na forma de toras tanto 

com casca, como uma fração descascada na floresta. Os gestores procuram 

balancear o descascamento na floresta de forma a que não sobrem 

excedentes de casca combustível na fábrica. Também há um consenso entre 

os técnicos que a permanência de parte da casca sobre o solo florestal é vital 

para a sustentabilidade da produtividade futura das florestas. Por outro lado, 

parte da casca que chega à fábrica com as toras (ou nas toras com casca ou 

como contaminante das toras descascadas na floresta) acaba contaminando 

de forma não proposital a área de descarregamento e armazenamento das 

toras. Outra porção significativa de casca se suja e se perde como resíduo na 

área de lavagem das toras.  

 

          Nessa nossa fábrica teórica, a quantidade anual de cascas que se suja 

por diversos motivos corresponde a 7.000 toneladas secas da biomassa 

casca. As estimativas apontam que isso corresponde a aproximadamente 5% 

de toda a casca disponibilizada pelas árvores consumidas por ano. Tanto a 

casca do pátio de toras, como a removida na lavagem das toras não se 

constituem em bons materiais combustíveis. A casca do pátio de madeira é 

suja de terra e de pedras e a casca da lavagem das toras é muito úmida e 

ainda contém resíduos minerais em grande quantidade. Esses resíduos são 

juntados e formam o rejeito de processo conhecido como �casca suja�. Para 

esse nosso caso, a casca suja é enviada para uma área externa para 

compostagem e o composto é vendido para agricultores locais. Entretanto, 

essa é uma operação deficitária. A compostagem exige custos de manuseio, 

transporte e da própria operação de compostagem. Portanto, é uma 

operação que minimiza prejuízos, mas não é lucrativa. O rendimento da 

compostagem é de 50% base material casca seca entrando nas leiras de 

compostagem. O custo unitário por tonelada de casca suja manuseada e 

compostada é de US$ 25 e o composto é vendido pelos mesmos 25 dólares a 

tonelada, todos apresentados base seca. Os teores de umidade da casca suja 

e do composto de casca são similares (50%). Logo, a �destruição� de valor 

da casca suja como resíduo deficitário é de US$ 12,50 por tonelada seca de 

casca suja produzida. 

 
          Para solucionar parte desse grande problema em eco-ineficiência, a 

empresa decidiu investir na pavimentação de áreas críticas no pátio de toras 

e também destinar parte dessa área pavimentada para os caminhoneiros 

varrerem seus caminhões, deixando casca mais seca e alguns toretes 
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quebrados sobre essa área pavimentada. A empresa também decidiu fazer 

uma modificação importante na mesa receptora de toras na alimentação da 

linha de lavagem e picagem. Com essa modificação, a maior parte da casca 

cairá ainda antes de entrar na linha de lavagem das toras. Não se molhará e 

poderá também ser recolhida mais seca. Tanto a casca recolhida aí, como a 

recolhida na área pavimentada do pátio de toras serão peneiradas para 

remoção de terra e pedras e usadas a seguir como biomassa energética. Isso 

porque a empresa tem uma caldeira de biomassa de tecnologia de leito 

fluidizado e às vezes tem necessidade de comprar esse combustível no 

mercado. O valor pago pela biomassa é de 40 US$ por tonelada 

absolutamente seca. Logo, essa casca suja, agora mais limpa, poderá 

substituir em parte essa aquisição de biomassa no mercado.  

 

          O investimento para pavimentar cerca de 6.000 m² de pátio, mais as 

modificações no sistema de alimentação da mesa receptora de toras 

implicará em US$ 850.000, conforme projeto engenheirado pela empresa. 

Estima-se com isso recuperar 85% dessa casca que hoje se perde como 

resíduo. Apenas 1.050 toneladas secas de casca serão então destinadas à 

compostagem, junto a outros resíduos orgânicos da fábrica. 

 

Situação atual (dados para 1 ano de operações): 

 

Quantidade de �casca suja� (biomassa casca):          7.000 toneladas secas 

Valor destruído na compostagem:                       US$ 12.50/ tas de casca 

Valor anual �destruído� na compostagem:                  US$ 87.500 

 

Situação após projeto de melhorias (dados para 1 ano de operações): 

 

Quantidade de �casca suja� (biomassa casca):          1.050 toneladas secas 

Valor destruído na compostagem:                       US$ 12.50/ tas de casca 

Valor anual �destruído� na compostagem:                  US$ 13.125 

 

Biomassa combustível recuperável da casca suja:        5.950 toneladas secas 

Valoração dessa biomassa recuperada:                     US$ 238.000 

 

Resultado econômico estimado:    238.000  +   (87.500 � 13.125)  =  

312.375  US$/ano 

 

          O �pay-back� inicial estimado para esse investimento se daria em  2,7 

anos, o que interessou aos empreendedores, que decidiram continuar a 

avaliação para possível implementação do projeto. 

 

Outros aspectos a valorar na etapa de detalhamento: 

 

� Redução de área alocada para compostagem; 
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� Possível aumento do custo de fabricação do composto, por redução de 

escala de produção e de qualidade do resíduo;  

� Redução de veículos para manusear casca e composto; 

� Redução de necessidades de pessoal para as operações de manuseio e 

compostagem da casca; 

� Maior beleza estética da fábrica, especialmente na área do pátio de toras; 

� Menor geração de contaminantes no efluente da estação de lavagem de 

toras. Deverá se ter muito menos terra, areia, cascas e fragmentos 

vegetais na água que sai dessa área para ser tratada. 

 

Conclusão desse estudo de caso: 

  

          O investimento tem um retorno econômico em um prazo atrativo e os 

ganhos econômicos são interessantes. A operação ambientalmente bem 

aceita da compostagem seria reduzida, mas a utilização do resíduo 

recuperado como biomassa (energia renovável) também tem seu valor 

ambiental, pois agrega ecoeficiência nas operações. O maior impacto poderia 

ser de cunho social, com demissão de pessoas da estação de compostagem. 

Caso essas pessoas possam ser aproveitadas em outras áreas da empresa 

esse problema seria minimizado. De qualquer forma, sempre que se elimina 

um resíduo tem-se reduzida a necessidade das pessoas que estavam a 

trabalhar com ele.  

          Com base nesses considerandos, a gestão da empresa pode avaliar 

melhor para suas decisões rumo à ecoeficácia. Em resumo, a empresa pode 

e deve avaliar seus investimentos tanto sob o foco econômico, como 

ambiental e social. 

   

                                   Depois da pavimentação 
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Melhorando operações para gerar menos resíduo 

 

 

============================================ 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 
 
 

 

 

          Sempre tive um enorme carinho e dedicação aos setores 

florestal e de celulose e papel, desde que iniciei neles em 1967. 

Também sempre acreditei que a inovação nos conceitos tecnológicos 

nos ajudará a melhorar muito na busca da sonhada sustentabilidade. 

Essa é uma das minhas maiores crenças e forças para continuar 

sonhando com e batalhando por um setor cada vez melhor, mais 
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sustentável e mais justo. Por essa razão, a ênfase que sempre coloquei 

na ecoeficiência, na melhoria contínua, na educação de pessoas, na 

quebra de paradigmas e na inovação tecnológica para esses setores. Já 

escrevi e tenho falado muito sobre esses temas todos, sobre 

ecoeficiência e sustentabilidade, desde a floresta até a reciclagem do 

papel. Também tenho colocado diversos alertas para estimular 

mudanças; ou para reflexões, pelo menos isso.  

 

          Minha meta sempre foi a de incentivar avanços setoriais, tanto 

na forma de comportamento, atitude, gestão e tecnologias. A 

ecoeficiência é uma excelente ferramenta para conseguir saltos de 

performances operacionais, gerenciais, ambientais e energéticas.  

 

          Não tenho dúvidas que o setor brasileiro de celulose e papel 

almeja um futuro melhor, não apenas como negócio ou oportunidade 

econômica, mas como um negócio inserido dentro de uma matriz de 

alta sustentabilidade para a Sociedade e para a Natureza. Por essa 

razão me esforcei muito para escrever mais um capítulo do 

Eucalyptus Online Book que possa ajudar esse meu setor de 

celulose e papel a atingir esse sonhado e desejado futuro melhor. 

Espero que o que escrevi a vocês sobre a �casca suja� como um 

importante resíduo sólido na fabricação da celulose e papel, 

bem como a forma como eu enxergo a sua gestão e viabilização de 

usos, possa ser muito útil a vocês e ao nosso setor, no Brasil ou fora 

dele.  

          Aguardem, há mais alguns capítulos nessa série que estou 

escrevendo sobre temas ambientais onde estão inseridos os eucaliptos, 

agregando muita competitividade ao Brasil nessa cadeia produtiva da 

celulose de mercado e do papel. 

 

          Divirtam-se a seguir com nossa biblioteca de artigos e 

referências de literatura acerca da casca como resíduo em fábricas de 

celulose e papel. 

 

 

Um abraço a todos e obrigado 

Celso Foelkel 
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Gestão ecoeficiente da casca do eucalipto em nossas fábricas de celulose  

Ajudando a construir no presente um futuro melhor para todos... 

 

Um futuro melhor tanto nas fábricas do setor como em suas florestas... 

 

 

 

============================================= 
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�Casca Suja� 

Resíduo a exigir gestão ecoeficiente para não se converter em sério 

problema nas fábricas de celulose 

 

============================================= 

 

 
 


