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Pergunta nº: 1058/Question nº: 1058 

 
Título: /Title: Branqueamento da celulose e reversão de alvura  

 

                   Por: / By: Danielle Umbelino 

 
E-mail: dani-umbelino@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Senhor Celso Foelkel 

 

Sou Danielle, e estou cursando o 1º Módulo de Técnico em Celulose e 

Papel em Ilha Solteira - SP, e preciso responder uma questões sobre 

REVERSÃO DE ALVURA e EFEITO DO BRANQUEAMENTO NAS 
PROPRIEDADES DA POLPA, e logo depois faremos um seminário sobre 

as mesmas. O problemas é que não encontro nenhuma questão na 

internet, ou artigos referente ao assunto. Gostaria de saber, se o Senhor 

poderia, por gentileza, me ajudar de alguma forma? Estou enviando em 
anexo as questões. Obrigada, aguardo resposta. 
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DANIELLE UMBELINO 
ANEXO 

Reversão de Alvura 

  

Quais são os principais fatores inerentes ao meio ambiente que afetam a 
estabilidade de alvura de polpas branqueadas ?  

  

Quais são os principais fatores inerentes à polpa celulósica que afetam a 

estabilidade de alvura de polpas branqueadas ?  
  

Dentre os agentes de branqueamento mais comuns, quais maximizam e 

quais minimizam a estabilidade da alvura ?  

  

Apresente uma seqüência de branqueamento que resulte em mínima 
estabilidade de alvura.  

  

A reversão de alvura é um fenômeno que depende de vários fatores 

ambientais. A presença de qual destes é condição sinequanon para a 
ocorrência da reversão? Dos fatores inerentes à química da polpa, qual é 

o mais importante no que tange a reversão de alvura?  

  

Apresente um mecanismo para a reversão de alvura de polpas 
branqueadas a altos níveis de alvura.  

  

Efeito do branqueamento nas propriedades da polpa 

  
Explique os possíveis impactos dos principais reagentes de 

branqueamento nas propriedades da polpa branqueada.   

  

Cite duas etapas de branqueamento que você considera mais malignas 

às propriedades da polpa.  
  

Um dos problemas que pode desclassificar a celulose branqueada é um 

nível de sujidade acima do limite. Quais as medidas que podem 

ser tomadas, se é que alguma, na operação de branqueamento para 
minimizar esse tipo de ocorrência ?  Em que outras partes do processo, 

é possível minimizar a sujidade da polpa?   

  

Processos de branqueamento que resultam em polpa de baixa 
viscosidade têm, necessariamente, impacto negativo também nas 

propriedades da polpa?  

  



Qual o impacto da  remoção de ácidos hexenurônicos e criação de 

carbonilas durante o branqueamento, nas propriedades da polpa?  

  

Compare processos de branqueamento ECF e TCF no que tange às 
propriedades físicas da polpa, para madeiras de coníferas e de folhosas.  

  

Apresente os principais indicadores de degradação da polpa durante o 

branqueamento.  
 

 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Danielle, boa tarde. 
Sugiro que naveguem nas indicações das seguintes pesquisas feitas por 

mim com o Google: 

http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&q=%22revers%C3%A3o+de+alvura%22+celulose+branqueamento

+colodette&lr=&as_ylo=&as_vis=1 
e 

http://www.google.com.br/#pq=%22revers%C3%A3o+de+alvura%22

+celulose+branqueamento+colodette&hl=pt-

BR&sugexp=kjrmc&cp=43&gs_id=5&xhr=t&q=%22revers%C3%A3o+d
e+alvura%22+celulose+branqueamento&pf=p&sclient=psy-

ab&source=hp&pbx=1&oq=%22revers%C3%A3o+de+alvura%22+celul

ose+branqueamento&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.

r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=783ece55841201e2&biw=1280&bih=521 
  

e também nos artigos/palestras do I Colóquio Internacional sobre 

celulose do eucalipto: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho11.html#um 
  

Desejo sucessos em seu trabalho. 

Celso 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Danielle Umbelino 
 

E-mail: dani-umbelino@hotmail.com 
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Senhor Celso 

 

Estou muito grata pelo sua atenção! 

 
Até mais, Deus abençoe o Senhor! 

 

Danielle Umbelino 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Danielle Umbelino 
 

E-mail: dani-umbelino@hotmail.com 

 

O senhor pode me responder essas perguntas? 
 

Quais são os principais fatores inerentes ao meio ambiente que afetam a 

estabilidade de alvura de polpas branqueadas ?  

Quais são os principais fatores inerentes à polpa celulósica que afetam a 
estabilidade de alvura de polpas branqueadas ?  

Dentre os agentes de branqueamento mais comuns, quais maximizam e 

quais minimizam a estabilidade da alvura ?  

Apresente uma seqüência de branqueamento que resulte em mínima 

estabilidade de alvura.  

A reversão de alvura é um fenômeno que depende de vários fatores 
ambientais. A presença de qual destes é condição sinequanon para a 

ocorrência da reversão? Dos fatores inerentes à química da polpa, qual é 

o mais importante no que tange a reversão de alvura ?  

Apresente um mecanismo para a reversão de alvura de polpas 
branqueadas a altos níveis de alvura.  

 

NÃO TÔ CONSEGUINDO INTERPRETAR AS QUESTÕES. POR FAVOR ME 
AJUDE. 

 

OBRIGADA! 

 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
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Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Cara Danielle, se você ler os artigos que lhe enviei para pesquisar vai 

encontrar as respostas para todas essas questões. Uma das melhores 

formas de se aprender é lendo a literatura especializada e isso você já 
dispõe. 

Bom estudo e boa leitura. 

Celso 

_________________________________________________ 
 

 

 

 


