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Questão: /Question: 

 

Boa tarde prof. Celso, 
 

Me chamo Ticiane Taflick e sou doutoranda da UFRGS do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência dos Materiais. Minha pesquisa é na área de 

nanocompósitos poliméricos, sendo que a carga adicionada aos 

polímeros é nanocelulose (whiskers de celulose). A obtenção desta carga 
é feita a partir do resíduo da casca de acácia, disponibilizada pela 

empresa SETA de Estância Velha - RS, após a extração de tanino.  

Na busca de material teórico sobre a Acácia mearnsii encontrei alguns 

artigos de sua autoria, inclusive o Eucalyptus Online Book & Newsletter 
(parte 1), que estão me ajudando na confecção da tese. Mas minha 

maior dificuldade está em encontrar material sobre a quantificação de 

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


celulose presente na casca de acácia. Devido a isto, gostaria de lhe 

perguntar se você conhece esses dados ou se poderias me indicar algum 

artigo ou pesquisador que trabalhe com esta parte de química da 

madeira de acácia,  principalmente da casca. 
Agradeço desde já qualquer contribuição. 

 

Obrigada, 

Ticiane Taflick 
 

 

   _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Ticiane, boa tarde. 

Infelizmente não disponho de dados sobre o teor e tipo de celulose 
(cristalinidade, etc.) em amostras de casca de Acacia mearnsii. 

Sugiro contatar quatro grandes pesquisadores brasileiros para saber se 

poderiam lhe ajudar, realizando essas análises em seus laboratórios: 

Dr. Antonio Aprígio Curvelo - aprigio@iqsc.usp.br  

Dr. Jorge Colodette - colodett@ufv.br  
Dra. Andréia da Silva Magaton - anmagaton@yahoo.com.br  

Dr. Francides Gomes da Silva Jr. -  fjr@usp.br   

Todos estão copiados para conhecer seu trabalho de tese de doutorado. 

Agradeço suas palavras sobre nosso capítulo do livro virtual sobre os 
eucaliptos, quando eu escrevi sobre a Acacia mearnsii. 

  

Sugiro que leia ainda duas publicações recentes tipo revisões sobre 

whiskers de celulose, publicadas pela ABTCP – Associação Brasileira 
Técnica de Celulose e Papel: 

  

Silva, D.J.; D’Almeida, M.L.O.; Koga, M.T. - Isolamento e caracterização 

de nano-cristais de celulose de polpa Kraft branqueada de eucalipto. 44º 

Congresso Internacional de Celulose e Papel. ABTCP – Associação 
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 13 pp. 2011. 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/02_Nanocristais%20de%20polpa%20eucal

ipto.pdf  
  

Silva, D.J.; D’Almeida, M.L.O. Nanocristais de celulose. Cellulose 

whiskers. Papel 70(7): 34 – 52. 2009. 

http://revistaopapel.org.br/noticia-
anexos/1311883542_1b4f1881c01129ce934b0cb4b4ebb9ab_34331542

6.pdf  
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