Extraído de:
Eucalyptus Newsletter nº 52 – Agosto de 2016

Uma realização:

Autoria: Celso Foelkel

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

ArborGen Tecnologia Florestal

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira

CMPC Celulose Riograndense

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores

Klabin

Lwarcel Celulose

Solenis

Stora Enso Brasil

Suzano Papel e Celulose

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

===========================================
2

Material de Curso Internacional de Celso Foelkel

Eucalyptus Fibers - From Forests to Papers

Sempre tive um grande entusiasmo para estudar as madeiras, as florestas e as
propriedades papeleiras das fibras celulósicas dos eucaliptos. Isso há quase 50
anos, pois peregrino com paixão por essas rotas desde 1967, quando ainda
estudante e nessa época já mostrava interesse em conhecer mais sobre os
eucaliptos. Também sempre tive muita determinação em transferir conhecimentos
a quem deles precisa, do que resultaram centenas de publicações, textos e
palestras e o meu livro digital sobre os eucaliptos (Eucalyptus Online Book).
Algumas dessas palestras foram reunidas em um curso Internacional, em inglês,
mas que já foi também lecionado em português, espanhol e inglês, em alguns
países como Brasil, Chile, África do Sul, USA, etc.
Resolvi colocar a público e para downloading dos interessados os arquivos das
palestras desse curso, na expectativa que possam ser de alguma ou muita utilidade
àqueles que estão buscando conhecer mais sobre as propriedades papeleiras das
florestas, polpas e fibras celulósicas dos eucaliptos.
Essas palestras em Adobe PDF podem então ser baixadas, conforme o interesse de
cada um dos leitores, levando em conta que são seis arquivos reunidos.
Eventualmente, àqueles que tiverem interesse em uma apresentação do curso na
forma presencial, estaremos atentos e disponíveis para dialogar através do
endereço de e-mail foelkel@via-rs.net.
As palestras e os materiais do curso são os seguintes:
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MATERIAL DE CURSO: Eucalyptus fibers – From forests to papers. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter Edição 52. 05 pp. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Curso_Int_Eucalyptus_Forests2Papers.pdf
(em Inglês)

Fundamentals about Eucalyptus trees, woods and fibers. C. Foelkel. Celsius
Degree/Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 51 slides. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/01_Trees_woods_and_fibers.pdf (em Inglês)

Integrating forest / wood / products / customers. Fiction or Reality? (or,
how much this issue depends just on us?). C. Foelkel. Celsius Degree/Grau
Celsius. Apresentação em PowerPoint: 42 slides. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/02_Integrating_forest_wood_products.pdf
(em Inglês)

Economic value of an Eucalyptus clone. C. Foelkel.
Celsius. 02 pp. (2016)

Celsius Degree/Grau

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Economic_value_eucalyptus_clone.pdf
(em Inglês)

Advances in Eucalyptus fiber properties and paper products. C. Foelkel.
Celsius Degree/Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 70 slides. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/04_Eucalyptus_fibers_and_pulps.pdf
Inglês)

(em

Papermaking properties of the Eucalyptus wood and fibers. C. Foelkel.
Celsius Degree/Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 24 slides. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/05_Papermaking_Properties_Eucalyptus_Wood
_Fibers.pdf (em Inglês)

Making value from different pulp qualities. C. Foelkel.
Celsius. Apresentação em PowerPoint: 40 slides. (2016)

Celsius Degree/Grau

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Making_value_differentiation_pulps.pdf
(em Inglês)

Espero sinceramente que o material possa ser de muito proveito a vocês todos,
prezados leitores.
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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
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