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Pergunta nº: 1041/Question nº: 1041 

 
Título: /Title: Biorrefinarias - mais alguma coisa 

                   Por: / By: Breno Pimenta Faria Gil de Lima 
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Questão: /Question: 

 

Olá Professor, 
  

Como combinado, escrevo-lhe este e-mail para estabelecer um meio de   

contato mútuo. Meu nome é Breno Gil e estou desenvolvendo meu 

Mestrado na Universidade de  Helsinki, Finlândia. Paralelamente à 

pesquisa sobre a qual conversamos  ontem, minha tese é sobre rotação 
ótima para Eucalyptus no Brasil. Estamos fazendo uma pesquisa que 

abrange o levantamento de um breve panorama sobre o cenário de 

biorrefinarias com fim não energético no Brasil.  Gostaríamos de 

compreender de forma superficial quem são os principais atores, 
resíduos utilizados, aplicações, etc. O objetivo disso seria mostrar o que 

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


o nosso país vem desenvolvendo nesse sentido com intuito de difundir 

essa informação na área acadêmica e até mesmo na  iniciativa privada 

daqui, esta última vem mostrando interesse crescente no Brasil. 

  
Desde já agradeço pela disponibilidade e gentileza! 

  

Atenciosamente, 

  
Breno 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Breno, bom dia. 

Veja a biorefinaria que lhe falei da Pilecco Nobre: 

http://www.abraflor.org.br/documentos/madeira2008/06.pdf  
e 

http://www.energiahoje.com/brasilenergy/2010/09/08/417242/nothing-

lost.html 

Não sei como isso está no momento. 

Celso 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Biorefinarias - mais alguma coisa 

 
http://biorefaraucaria.com.br/ 

  

http://blogdoligacaodireta.blogspot.com/2011/06/governo-recebe-

projeto-de-biorefinaria.html 

  
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/ely_neves.pdf 

  

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/pesquisas/TCC/TCC_2_2009/henriqu

e_nascimento.pdf 
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E-mail: breno.gil@helsinki.fi 

 

Olá Professor, 
 

Muito Obrigado pelas fontes e recursos. Não estava ciente de boa parte 

das informações contidas neles. 

 
Agradeço muito a iniciativa e mantenho a porta aberta para futuros 

contatos e conversas. 

 

Se o senhor precisar de alguma informação sobre a Finlândia, pode 
contar comigo! 

 

Atenciosamente, 

 
Breno 

 


