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Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 

 

Empresas e organizações patrocinadoras: 

 

Fibria  

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
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ArborGen Tecnologia Florestal  

 

Celulose Irani  

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira  

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

Klabin  

 

Lwarcel Celulose  

 

Pöyry  

 

 

Solenis 

 

 

Stora Enso Brasil  

 

Suzano Papel e Celulose  

=========================================== 

http://www.arborgen.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.poyry.com.br/
https://solenis.com/en/contact-us
http://www.storaenso.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Relatos de Vida  

 

 

 

Curso/Seminário “Single Species Market Pulps” 

Montreal – Canadá - 2001 

 

No início dos anos 2000’s, as polpas de mercado fabricadas com eucaliptos já 
haviam se convertido nas principais fontes de fibras curtas para a indústria de 
fabricação do papel, em especial para papéis de imprimir e escrever e papéis para 
fins sanitários. Eram enormes as expectativas de crescimento no suprimento desse 
tipo de fibras e países como Brasil, Chile, Portugal, Espanha e mais recentemente 
Uruguai se tornavam em alguns dos principais atores nos mercados de polpas 
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celulósicas. Por outro lado, as fábricas de papel estavam mudando gradualmente de 
perfil tecnológico, buscando comprar polpas de mercado e descontinuando 
instalações integradas de produção simultânea de celulose e papel. Também 
estavam começando a focar especialidades em oposição aos tradicionais produtos 
papeleiros comoditizados. 

As composições fibrosas nas receitas do papel ganhavam cada vez mais 
importância, tanto para obtenção das requeridas exigências de qualidade dos 
produtos sendo fabricados, como dos custos unitários envolvidos nesse tipo de 
produção. Tornava-se cada vez mais importante o conhecimento dos potenciais de 
cada tipo de fibras. Era também vital que as polpas fossem uniformes em 
propriedades e comportamentos, para se conseguir estabilidade e continuidade em 

operações e em especificações. 

Havia muita expectativa para as denominadas “Single Species Market Pulps”, ou 
seja, celuloses de mercado produzidas com madeiras uniformes e obtidas por 
melhoramento genético ou clonagem de um único tipo de material vegetal. Isso em 
oposição às polpas de mercado produzidas de madeiras extraídas de florestas 
mistas, com diversas espécies sendo colhidas ao mesmo tempo. Era comum no 

passado que fibras de mercado sempre fossem obtidas de madeiras mistas, isso na 
América do Norte ou na Escandinávia. A revolução causada pelos eucaliptos clonais 
agregou novos componentes tecnológicos e qualitativos nos mercados. Isso acabou 
transformando a indústria a ponto de que as polpas de mercado de eucalipto 
passassem a ser consideradas como uma inovação tecnológica desruptiva, 
conforme o renomado especialista em celulose e papel Juhani Lehtonen 
(http://www.risiinfo.com/magazines/March/2005/PPI/Papermaking-furnish-Astory-of-

disruptive-innovations.html). 

Em função da curiosidade natural para as novas tendências do mercado de fibras 
celulósicas e pelo entusiasmo de nosso grande amigo e amigo dos eucaliptos, Mr. 
David C. Hillman, houve interesse da empresa de eventos InterTech em montar 
um seminário na América do Norte, mais precisamente em Montreal – Canadá, em 
2001, para destacar esse novo momento no setor de celulose e papel. O seminário 
focaria as polpas de mercado de fibras curtas e longas que pudessem oferecer aos 
usuários mais uniformidade e melhor desempenho operacional. Também se 
aproveitou o tradicional evento que a InterTech costumava realizar denominado 
“Specialty & Technical Papers Conference” para oferecimento do curso em paralelo. 

Para as palestras a InterTech convidou um grupo de especialistas e foi uma honra 
estar entre os mesmos para falar aos interessados presentes sobre as polpas de 

eucalipto, essa fantástica matéria-prima fibrosa que os brasileiros tão bem 
souberam desenvolver e comercializar globalmente.  

Tenho a honra de destacar os professores do curso, entre os quais tive o privilégio 
de ter sido incluído: 

 

 David C. Hillman – Dave é com certeza um dos maiores nomes em polpas 
e fibras celulósicas presente no setor global de celulose e papel  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#um 

e 

http://www.pulp-consultants.com/book/  

 

http://www.risiinfo.com/magazines/March/2005/PPI/Papermaking-furnish-Astory-of-disruptive-innovations.html
http://www.risiinfo.com/magazines/March/2005/PPI/Papermaking-furnish-Astory-of-disruptive-innovations.html
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#um
http://www.pulp-consultants.com/book/
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 Dennis McNinch – diretor de desenvolvimento de produtos e marketing da 
empresa Domtar – Canadá, com excepcional conhecimento de fibras longas 
e curtas 

http://www.pulpandpapercanada.com/news/ceo-series-bio-dennis-mcninch-1000185044  

 

 Brian McClay – na época, presidente da TerraChoice Market Services 
 

http://www.foex.fi/uploads/cv/mclay_cv.pdf.pdf 

e 

http://www.pulpmarket.ca/en/about-us.html 

 

 David Smeltzer – na época, diretor da Cellu Tissue 
 

 Celso Foelkel – na época, presidente da ABTCP – Associação Brasileira 
Técnica de Celulose e Papel 

 

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

 

 

   

 

O curso foi conduzido na forma de uma oficina de trabalho interativa com os 
participantes e focou temas tais como: 

 A consolidação de Brasil, Indonésia e Canadá como fontes de polpas 
celulósicas (fibras curtas e longas) para a fabricação de papel; 

 A situação e as tendências do mercado global de celulose; 
 As oportunidades para as fibras de alta qualidade e pureza nos mercados 

papeleiros; 
 Uso diferenciado das polpas para obtenção de propriedades singulares nos 

papéis; 

http://www.pulpandpapercanada.com/news/ceo-series-bio-dennis-mcninch-1000185044
http://www.foex.fi/uploads/cv/mclay_cv.pdf.pdf
http://www.pulpmarket.ca/en/about-us.html
http://www.celso-foelkel.com.br/
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 Otimização das relações benefícios/custos nos mercados de fornecimento de 
fibras celulósicas; 

 Otimização de desempenho operacional e nas especificações dos produtos 
papeleiros.  

Tivemos a oportunidade de ter diversos alunos brasileiros e “quase-brasileiros” 
assistindo ao curso como os amigos da CENIBRA - Celulose Nipo Brasileira (Jedaias 
Salum e Dionísio Laurindo Pimenta), da antiga VCP – hoje Fibria (Ricardo Nishihata) 
e o entusiasmado canadense de coração brasileiro (François GodBout). A 
coordenação geral do evento ficou a cargo do amigo Chuck Spear, por parte da 
InterTech. 

 

 

Celso Foelkel com alguns dos alunos do curso 

(Dentre os alunos: Jedaias Jorge Salum; Ghislain Dinel, Dionísio Laurindo Pimenta; François 
Godbout e Ricardo Nishihata) 

 

O curso de Montreal acabou tendo desdobramentos, em especial no Brasil. Em 
2002, a convite dos amigos Jedaias Jorge Salum e Túlio César Reis Gomes 

apresentei um curso de dois dias sobre fibras e polpas na fábrica da CENIBRA para 
o pessoal das áreas técnicas e comercial da empresa. Já em 2005, tanto eu como 
Dave Hillman estivemos juntos em importante evento estratégico da CENIBRA, que 
foi realizado em Ouro Preto – Minas Gerais e também falamos sobre tendências de 
mercados e de qualidades de polpas celulósicas – com foco em diferenciação de 
qualidades e de especialidades. 

A seguir, como uma forma de compartilhar com as partes interessadas por nosso 
setor de celulose e papel, estou lhes oferecendo alguns de meus arquivos que 
foram apresentados em Montreal (em 2001) e depois outros que acabaram fazendo 
parte de outros eventos sobre tema similar. Espero que alguns deles lhes possam 
ser de utilidade, embora alguns dados apresentados nesses eventos passados já 
tenham sido alterados pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças nas 
estatísticas de mercados e nos custos e preços. 
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Arquivos de Celso Foelkel apresentados no Curso/Seminário de Montreal  

Eucalyptus: The magic fibers for papermaking (em Inglês) 

 Arquivo 01: Statistics and Brazilian pulp and paper industry 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File01_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 Arquivo 02: Eucalyptus printing & writing papers value chain 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File02_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf  

 Arquivo 03: Eucalyptus forest plantations 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File03_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 Arquivo 04: Eucalyptus forests and wood breeding 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File04_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 Arquivo 05: Eucalyptus fibers and paper quality 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File05_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 Arquivo 06: Tailor-made Eucalyptus pulps 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File06_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf  

 Arquivo 07: Eucalyptus pulp refining 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File07_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf   

 Arquivo 08: Eucalyptus pulp quality 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File08_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 Arquivo 09: Drying effects on Eucalyptus pulp qualities 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File09_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf 

 

Polpas de Eucalyptus 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File01_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File02_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File03_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File04_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File05_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File06_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File07_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File08_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_File09_Market_pulp_seminar_Montreal.pdf
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Fibras de Eucalyptus 

 

 

Outros arquivos de Celso Foelkel relacionados ao tema Fibras e Polpas: 

 

Differentiation in market pulp products: Is market pulp a commodity 
product? C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 74 
slides. (2005) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Differentiation%20in%20pulps.pdf (em 
Inglês) 

 

Brazilian pulp and paper industry. C. Foelkel. PPPC Montreal Paper Week 
Conference. Apresentação em PowerPoint: 32 slides. (2004) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/Palestras/Brazilian%20P&P%20Industry%20to%20Paperweek%20Mo
ntreal%202004.pdf  (em Inglês) 

 

Fibras & polpas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 
30 slides. (2004)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Fibras%20e%20polpas.pdf  

 

Atividades ABTCP. Curso em Montreal Canadá. O Papel (Agosto): 103. (2001)  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/ABTCP/2001_CursoMontreal_especializacaoAbtcp.pdf 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Differentiation%20in%20pulps.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Brazilian%20P&P%20Industry%20to%20Paperweek%20Montreal%202004.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Brazilian%20P&P%20Industry%20to%20Paperweek%20Montreal%202004.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Brazilian%20P&P%20Industry%20to%20Paperweek%20Montreal%202004.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Fibras%20e%20polpas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/2001_CursoMontreal_especializacaoAbtcp.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/2001_CursoMontreal_especializacaoAbtcp.pdf
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Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus leitores, 

com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos 

Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel 

Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br) 

GRAU CELSIUS: Tel.  (51) 9947-5999 

Copyrights © 2012- 2016 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

 
 

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos 

por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados 

para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 
 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor 

visite: 

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

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus 

Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem 

como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  

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

 

mailto:webmaster@celso-foelkel.com.br
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

