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Pergunta nº: 1202/Question nº: 1202 

 
Título: /Title: Pinus x Eucalipo - referência de trabalho padrão 

 

    Por: / By:  Wendel Pianca Demuner 

 
E-mail: wendeldemuner@hotmail.com  

 

 

Questão: /Question: 
 

Amigo Celso, bom dia, 

 

Você tem (ou poderia me indicar) alguma publicação / referência da 
comparação da madeira de Pinus versus madeira de Eucalipto e seus 

efeitos na produção / branqueamento de celulose? (Morfologia de fibras, 

efeitos comparativos no cozimento, branqueamento e papel - FOCO NO 

BRANQUEAMENTO) 
Obrigado. Fico no aguardo.  

Wendel Pianca Demuner  

_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Wendel, boa tarde, posso lhe oferecer quatro trabalhos 

interessantes, abaixo listados: 

 
1. A comparison of pulping and bleaching of kraft softwood and 

Eucalyptus pulps – por Lewis Shackford, apresentado no Congresso 36º 

Congresso ABTCP/TAPPI de 2003  

 
2. Misturas de madeira de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, 

Eucalyptus globulus e Pinus taeda para produção de celulose Kraft 

através do Processo Lo-Solids® – por Ana Gabriela Monnerat Carvalho 

Bassa. Dissertação de Mestrado. ESALQ/USP – 2006  
 

3. Validación de alternativas de reducción de reactivos de blanqueo de 

planta Valdivia – por Hector Araneda Gutiérrez. Dissertação de 

Mestrado. UFV – 2011  

 
4. Aperfeiçoamento do branqueamento de polpa kraft de mistura de 

madeira de Pinus spp. e Eucalyptus spp. pela sequência OQD*(PO)D e 

OQD*(PO)DP – por Fernando José Gomes Borges. Dissertação de 

Mestrado. UFV – 2010 
 

Alguns não estão completamente de acordo com a sua pedida, mas 

podem ser úteis. 

 
Caso resulte desse pedido algum artigo seu, gostaria de receber cópia. 

Pode ser? 

 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Wendel Pianca Demuner  

 
E-mail: wendeldemuner@hotmail.com  

 

Obrigado pela atenção de sempre Celso. 
 

mailto:wendeldemuner@hotmail.com


Bem, a princípio essa demanda é para um trabalho de seminário do 

Jorge. Talvez eu possa fazer essa prática em laboratório e obter 

resultados (não tenho essa necessidade, porém pode ser interessante). 

 
Se o fizer, deixo você a par. 

 

Obrigado. 

Wendel Pianca Demuner  
 

__________________________________________________ 
 
 


