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Pergunta nº: 1061/Question nº: 1061 

 
Título: /Title: Informações do setor de papel e celulose e 

geração energética 

 

                   Por: / By: Leonardo Buranello 
 

E-mail: leonardo.buranello@tgmturbinas.com.br  

 

Questão: /Question: 
 

Prezado Sr. Celso Foelkel, 

  

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado do setor papel e celulose e 

temos extremo interesse em entrevistá-lo, pois além de sua enorme 
experiência no setor também é considerado um especialista único do 

setor. 

Antes porém de chegar na parte da entrevista preciso finalizar o 

levantamento de dados e estou tendo dificuldades com relação aos 
dados atuais com produção, faturamento e maiores empresas nos 3 

grupos (integradas, celulose e papel). 
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O senhor poderia me auxiliar em buscar estes dados? Já pesquisei em 

diversas fontes, porém estou encontrando apenas dados de 2008/2009. 

  

Atenciosamente, 
  
  

 
  

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Leonardo, boa tarde – entre nos websites das respectivas empresas e 
faça o downloading dos relatórios de sustentabilidade das mesmas – lá 

vai encontrar o que precisa de cada uma. 

Também pode entrar no website da BRACELPA – www.bracelpa.org.br 

para os dados estatísticos setoriais relevantes. 
Sucessos 

Celso 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Leonardo Buranello 

 

E-mail: leonardo.buranello@tgmturbinas.com.br  
 

Obrigado pelas informações, Sr. Celso. 

  
A participação de geração hidráulica na autoprodução de energia do 

setor C&P se deve a participação de algumas usinas em algumas 

hidrelétricas? 

  
At., 

 

Leonardo 

 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

http://www.bracelpa.org.br/
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Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Sim, existem alguns poucos casos, como no caso da Jari/Grupo Orsa, 
Cambará Celulose, etc. Mas o forte é a cogeração termelétrica a base de 

biomassa energética e florestal. 

Um abraço 

Celso 
 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Leonardo Buranello 

 

E-mail: leonardo.buranello@tgmturbinas.com.br  

 
 

O senhor tem alguma relação das empresas que tem hidrelétricas? 

  

Todas as empresas de celulose tem cogeração e algumas como o caso 

dos novos projetos da Suzano e Eldorado tem geração termelétrica, 
correto? As empresas de celulose usam o licor negro como combustível  

e óleo / GN ou tem outras fontes 

As empresas de papel só tem cogeração? E usam somente a biomassa 

florestal como combustível? 
  

Você saberia me informar os parâmetros de pressão e temperatura que 

o setor trabalha? E qual a relação de KWh/tonelada produzida? 

  
At., 

 

Leonardo 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 
Leonardo – sugiro que leia um guia sobre ecoeficiência energética que 

escrevi sobre o setor – lá terá respostas para diversas de suas dúvidas e 

ansiedades. 

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

Boa leitura. 
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Celso 

 


