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Pergunta nº: 1117/Question nº: 1117 

 
Título: /Title: Informação sobre a estocagem da madeira do 

Pinus 

                   Por: / By: Pablo Cadaval Santos 

 
E-mail: pcadaval@klabin.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Celso, como estás? Espero que bem! 

  

Como já deves saber, estou agora na Klabin – PR, mais especificamente 

trabalhando no projeto da nova fábrica. 

Gostaria da tua ajuda em relação a uma pesquisa de referências. Como 
é sobre Pinus, resolvi mandar por e-mail ao invés de publicar no teu site 

(Eucaexpert). 

Tu terias alguns artigos/referências sobre a influência do tempo de 

estocagem da madeira de Pinus sobre o cozimento/processo? Estou 
pensando em fazer alguns ensaios, mas antes estou procurando 

referências. 

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


  

Desde já te agradeço meu amigo! Grande abraço! 

  

Atenciosamente, 
 

Pablo Cadaval Santos 

Engenheiro Especialista - Gerência de Projetos 

Tel: + 55 42 3271-5973 / +55 42 9152-4892  
Klabin S.A. | www.klabin.com.br 

  

 
 
 

   _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Caro Pablo - sim eu já sabia de sua nova casa – desejo sucessos. 
Na verdade, a Klabin é a maior detentora de informações tecnológicas 

sobre as madeiras dos Pinus – ou por geração própria, ou por apoiar 

projetos acadêmicos. 

Existem diversas pesquisas internas, desde a época do Ricardo 

Coraiolla, passando pelos trabalhos do Osvaldo Vieira, etc. 
Encontrei uma tese interessante da Martha Brand – veja se pode ser 

útil: 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/10397/Tese-

vers%20o%20final%20-
%20Martha%20Andreia%20Brand.pdf;jsessionid=DD5C7492238960DC

36329795506FD6D6?sequence=1 

Também podes usar a pesquisa feita através de: 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/search 
e 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

com as palavras: pinus madeira estocagem celulose. 

Seja paciente e navegue pelos resultados. 

Um abraço e sucessos. 
Celso 

 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Pablo Cadaval Santos 

 

E-mail: pcadaval@klabin.com.br 
 

Muito obrigado Celso! 

http://www.klabin.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/10397/Tese-vers%20o%20final%20-%20Martha%20Andreia%20Brand.pdf;jsessionid=DD5C7492238960DC36329795506FD6D6?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/10397/Tese-vers%20o%20final%20-%20Martha%20Andreia%20Brand.pdf;jsessionid=DD5C7492238960DC36329795506FD6D6?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/10397/Tese-vers%20o%20final%20-%20Martha%20Andreia%20Brand.pdf;jsessionid=DD5C7492238960DC36329795506FD6D6?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/10397/Tese-vers%20o%20final%20-%20Martha%20Andreia%20Brand.pdf;jsessionid=DD5C7492238960DC36329795506FD6D6?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/search
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

A tese da Martha realmente é uma das melhores referências que havia 

achado! 

Por aqui não há muita informação em relação ao tempo de estocagem, 
mas o link da UFPR que me passastes é muito bom! 

De qualquer forma, faremos os ensaios bem específicos! 

 

Mais uma vez obrigado e um grande abraço! 
 

Atenciosamente, 

 

Pablo Cadaval Santos 
 

 

 


