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Pergunta nº: 827/Question nº: 827 

 
Título: /Title: Resíduos de Pinus para briquetes de energia 

                   Por: / By: Marco Antônio de Almeida 

 

E-mail: marco.viveiro@yahoo.com.br  
 

Questão: /Question: 

 

Prezado Celso, 
 

Desculpe o acesso por email, mas gostaria de verificar contigo o 

seguinte: estou fazendo pós-graduação na UFPR com o tema de 

Utilização de Resíduo de Pinus na fabricação de briquetes e gostaria de 

verificar se você tem algum material ou link para me ajudar.Se precisar 
de nós, também estamos à disposição. Produzimos 30 milhões de 

mudas de eucalipto de clone para comercialização com estrutura para 

45 milhões. Também fazemos serviços de plantio.  

 
Obrigado desde já, 

 

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


 

 

Marco Antônio de Almeida 

  
ANGICO'S Com. Mudas Florestais e Ornam. 

Borebi-SP  

 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Marco Antônio, bom dia. 
Por feliz coincidência, na nossa PinusLetter de outubro de 2009 

estamos agendados para termos uma seção falando de briquetes e de 

péletes de madeira de Pinus. Se seu trabalho estiver pronto até lá e 

você concordar, podemos colocá-lo em nosso website www.celso-
foelkel.com.br e referenciar o mesmo para nossos leitores baixarem e 

lê-lo. O que acha da idéia? Caso não seja possível pelo prazo, 

esperamos que aquela nossa seção possa lhe ajudar ainda mais do que 

essa breve resposta abaixo. 

Ficará o convite para nos enviar seu trabalho para nosso website ao 
terminar o mesmo. 

Enquanto isso lhe envio algumas sugestões de leitura: 
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ivo=4077 

http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArqu
ivo=4078 

http://www.polychem.com.br/briquetagem.pdf 

http://www.artigosbrasil.net/art/misc/1954/cogeracao-energia.html%22 

http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/dissertacoes/dis_marcel

o_g_teixeira.pdf 
http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_o_catarina_26194.pdf 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/13-02-

20092717v7_n1_artigo%2006.pdf 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-
graduacao/defesas/pdf_ms/2007/d485_0633-M.PDF 

http://www.renabio.org.br/arquivos/p_vias_biomassa_5919.pdf 

http://www.tractebelenergia.com.br/uploads/13_1.pdf 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-
graduacao/defesas/pdf_dr/2007/t215_0262-D.pdf 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/view/2288/1911 
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