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Pergunta nº: 944/Question nº: 944 

 
Título: /Title: Pesquisa com "tall oil" em eucalipto 

                   Por: / By: André Medice 

 

E-mail: andre.medice@gmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Caro Celso, 

Sou estudante do último ano de graduação do Instituto de Química da 

Unicamp e estou realizando uma pesquisa com relação ao Crude Tall Oil 
e Tall Oil Fatty Acid, provenientes de eucalipto da região sudeste e 

nordeste do Brasil. Para isso necessito de informações a respeito de 

suas composições, utilizações e propriedades fisico-químicas. Acredito 

que não haveria pessoa melhor no Brasil pra me informar a respeito 

disso. Tentei fazer esse pedido pelo Euca Expert, mas não consegui 
finalizar o processo. 

Agradeço desde já e aguardo pela resposta ansiosamente. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:andre.medice@gmail.com


André Medice 

(11) 7041 4014 

  
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

  

Bom dia André, 

O "tall oil" é um produto derivado da fabricação de celulose kraft 
extraído no setor de recuperação do licor preto. Ele é na quase 

totalidade das vezes obtido em fábricas que processam coníferas, em 

função da alta proporção que possuem de resinas contendo ácidos 

graxos e ácidos resínicos. Algumas fábricas que produzem celulose de 

Pinus e Eucalyptus (separadamente ou misturados) e que possuem uma 
única linha de recuperação de licor, também o extraem. 

A presença de goma-resina em eucaliptos é muito reduzida e 

desconheço produção de "tall oil" somente de eucaliptos. Abaixo uma 

série interessante de literaturas para ajudá-lo em suas pesquisas. 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_19.html#quatorze 

http://www.ipef.br/tecprodutos/gomaeoleos.asp 

http://www.teckrez.com/gvto.html 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20602.doc 
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr038.pdf 

http://www.springerlink.com/content/471m16n06u046821/ 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/slu/v13n1/v13n1a06.pdf 

http://www.prof2000.pt/users/avcultur/aveidistrito/boletim08/page29.h

tm 
http://www.enq.ufrgs.br/cursos/grad/Celulose/Apostila%20de%20celulo

se.doc 

http://www.risiinfo.com/technologyarchives/PPI-Arauco-Arauco-finds-a-

balance.html 
http://ipst.gatech.edu/faculty_new/faculty_bios/ragauskas/posters/Ligni

n%20Biorefinery.pdf 

http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/neves,ga.pdf 

http://www.abifra.org.br/bpf/Colof%F4nia.pdf 
http://www.rossetti.eti.br/dicuser/detalhe.asp?vini=2&vfim=2&offset=-

1&vcodigo=91 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-23102002-

172920/publico/jose.pdf 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: André Medice 

 

E-mail: andre.medice@gmail.com 

 
Olá, Celso. 

 

Desculpe-me por não ter respondido antes o seu e-mail, em 

agradecimento. Tive que ficar uns dias sem internet e nem imaginei que 
você fosse me responder tão prontamente. Logo, muito obrigado. Tinha 

certeza que eu poderia contar com você. 

 

Até mais e um forte abraço, 
 

André 

mailto:andre.medice@gmail.com

