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Pergunta nº: 1169/Question nº: 1169 

 
Título: /Title: Sobre biorrefinarias e concurso UFV 
 

    Por: / By:  Fernando Almeida Santos 

 
E-mail: falmeidasantos81@yahoo.com.br  

  

Questão: /Question: 

 

Ilustríssimo Prof. Celso Foelkel,  

Pensei algumas vezes em escrever este e-mail. Apesar de não lhe 

conhecer pessoalmente, admiro muito o seu profissionalismo e 

dinamismo. Sou “cliente” assíduo do seu site e depois que li seu Relato 

de Vida aqui na UFV, revolvi deixar a timidez de lado e escrever este e-

mail.  

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:falmeidasantos81@yahoo.com.br


Primeiramente vou me apresentar. Eu sou Fernando Santos, formado 

em Engenharia Agronômica e Mestre em Fitotecnia (Melhoramento 

Genético da Cana-de-Açúcar). Atualmente, estou concluindo o 

Doutorado em Bioquímica Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa 

(previsão para término: início de 2013), aonde venho estudando o 

potencial da palha de cana-de-açúcar (e outras biomassas) para 

produção de etanol celulósico (otimização de processos no Laboratório 

de Celulose e Papel), associado à Biorrefinaria. Tenho desenvolvidos 

projetos e conferindo palestras sempre relacionadas ao tema estudado. 

Publiquei o livro Cana-de-Açúcar: Bioenergia, Açúcar e Etanol – 

Tecnologias e Perspectivas em português e inglês, sendo este 

utilizado como livro texto em diversas universidades.. No momento 

estou publicando os livros Cana-de-Açúcar # Do Plantio à Colheita # 

e também Biorrefinaria # Cana-de-Açúcar & Espécies Florestais # 

juntamente com Prof. Jorge Colodette.  

Vide currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2159213120068143 

Então professor, eu vou prestar um concurso aqui na UFV no 

Laboratório de Celulose e Papel, como o senhor é um “expert” no 

assunto, gostaria de solicitar ao senhor apoio (material, apresentação, 

sugestões, etc.) sobre o programático do concurso do concurso. A prova 

vai ser realizada no dia 24 de setembro. A concorrência não vai ser fácil, 

mas estou muito empolgado e com muita esperança. Segue abaixo o 

conteúdo programático do concurso: 

1. Caracterização química de materiais lignocelulósicos 

2. Caracterização anatômica e morfológica de materiais lignocelulósicos 

3. Estrutura, acessibilidade e reatividade da celulose, hemiceluloses e 

lignina 

4.. Preparação de materiais lignocelulósicos para desconstrução física, 

química e biomecânica 

5. Desconstrução física de materiais lignocelulósicos 

http://lattes.cnpq.br/2159213120068143


6. Desconstrução química de materiais lignocelulósicos 

7. Desconstrução biomecânica de materiais lignocelulósicos 

8. Ferramentas analíticas avançadas para avaliação de materiais 

lignocelulósicos naturais 

e desconstruídos 

9. Separação, classificação e lavagem de materiais lignocelulósicos 

desconstruídos 

10. Recuperação de produtos utilizados na desconstrução química de 

materiais 

lignocelulósicos 

11.. Avaliação da qualidade de materiais celulósicos desconstruídos 

visando a produção de biomateriais incluindo polpa solúvel e polpa 

papel, produtos químicos, bioenergia e biocombustíveis 

12. A indústria de celulose como biorrefinaria 

Na expectativa que dê certo, antecipo agradecimentos e atenção 

dispensada, subscrevo-me reiterando os melhores cumprimentos. 

Fernando Santos  

Universidade Federal de Viçosa 
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 
 

Olá Fernando – desejo sucessos nesse seu desafio. 

Tenho diversos capítulos do Eucalyptus Online Book que possuem 

conteúdos assemelhados aos que você necessita. 

Veja em: 
http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis.html 

Ainda estarei lançando dia 18 um capítulo enorme sobre biorrefinarias 

para o setor de C&P – enviarei o link para você tão logo esteja pronto.  

Bom, não tenho escrito apostilas, existem algumas antigas de meu 

relatos de vida na UFV e na UFSM em meu website www.celso-
foelkel.com.br 

Há ainda um livro do RIADICYP excelente que pode ser obtido em 

www.riadicyp.org.ar  

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis.html
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.riadicyp.org.ar/


Estude bastante e controle os nervos. 

Um abraço 

Celso 

 __________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Fernando Almeida Santos 

 
E-mail: falmeidasantos81@yahoo.com.br  

 
Prezado Prof. Celso Foelkel, 

 

Muitíssimo obrigado pelas sugestões. Já tinha baixado vários papers do 

seu Website.  
Olhei o livro do RIADICYP e realmente me parece ser muito bom. 

Se possível, quando o senhor lançar o capítulo sobre Biorrefinaria para o 

Setor de C&P, envia-me o link. 

Como parte da minha gratidão, gostaria de enviar um livro que publiquei 
recentemente pela UFV. Por favor, me passa seu endereço para 

postagem do livro Sugarcane: Bioernergy, Sugar and Ethanol. 

Mais uma vez, muito obrigado e que Deus continue lhe abençoando. 

 
Abraços. 

Fernando Santos  

Universidade Federal de Viçosa 

______________________________________________ 

 
Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  

 

Olá Fernando, boa tarde - a versão original do meu capítulo sobre 
biorrefinarias está no website www.eucalyptus.com.br. 

Em função dos debates que tivemos no curso dado na ABTCP essa 

semana, coloquei mais alguns novos parágrafos para aumentar o nível 

de conhecimentos sobre o tema. 
Estou finalizando essa adequação – talvez até segunda esteja já no site, 

mas para você pode ser tarde. 

Então, baixe a versão original e aguarde para baixar a outra em breve. 

A versão original tem 251 páginas + capa e a nova ainda não sei, mas 
vão ser umas poucas mais. 

mailto:falmeidasantos81@yahoo.com.br
mailto:foelkel@via-rs.net
http://www.eucalyptus.com.br/


O endereço vai ser o mesmo, vai haver apenas uma troca de arquivo. 

É o seguinte: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT29_BiorrefinariasCelulosePa

pel.pdf 
Estarei ansioso aguardando o seu livro. 

Mande, por favor, para: 

Celso Foelkel 

Av. Gal. Barreto Viana, 1175 – apto 1004 
cep 91330-630 Porto Alegre – RS 

Um abraço e sucessos 

Celso 

______________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Fernando Almeida Santos 

 
E-mail: falmeidasantos81@yahoo.com.br  

 
Estimado Prof. Celso, 

 

Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo envio do material.  

Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para o concurso e também 
para vida profissional.  

O concurso foi adiado para o dia 29 de outubro. Logo, terei mais tempo 

para me preparar. O senhor já sabe quando será disponibilizado as 

atualizações sobre o capítulo "Biorrefinaria"? 

 
Eu acabei de enviar para o senhor 2 exemplares do meu livro 

Sugarcane: Bioenergy, Sugar and Ethanol. Espero que ele (livro) possa 

ser de alguma forma útil. Segue o número para o senhor rastrear, caso 

seja necessário PB828053172BR 
 

Espero um dia ter o prazer em conhecê-lo pessoalmente. 

 

Abraço e fique com Deus. 
Fernando Santos  

Universidade Federal de Viçosa 

 

______________________________________________ 

 
Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT29_BiorrefinariasCelulosePapel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT29_BiorrefinariasCelulosePapel.pdf
mailto:falmeidasantos81@yahoo.com.br


 
E-mail: foelkel@via-rs.net  

 
Bom dia Fernando – o arquivo que está hoje em: 

http://www.eucalyptus.com.br/aviso_cap29.html 

já é o atualizado e revisado. 

Boa leitura. 
Abraços 

Celso 

 

______________________________________________ 

 
Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Fernando Almeida Santos 

 
E-mail: falmeidasantos81@yahoo.com.br  

 

Olá Prof. Celso, 
 

Ótimo. Muito obrigado pela lembrança. 

Assim que o senhor os livros que enviei, me avise por favor. 

 
Abraço e fique com Deus. 

Fernando Santos  

______________________________________________ 

 

mailto:foelkel@via-rs.net
http://www.eucalyptus.com.br/aviso_cap29.html
mailto:falmeidasantos81@yahoo.com.br

