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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 

 

 

 

http://www.ipef.br/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
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O ICEP – International Colloquium on Eucalyptus Pulp (Colóquio 

Internacional sobre Celulose de Eucalipto) tem-se consagrado como 
um dos melhores eventos técnicos acerca da tecnologia e ciência da 

produção de celulose para fabricação de papel. Existem boas razões 

para isso, mas as cinco principais com certeza são as seguintes: 

 O eucalipto é a fibra celulósica do momento, a que mais cresce 
em produção e consumo e onde as melhores tecnologias 

disponíveis estão sendo aplicadas;  

 Os grupos de palestrantes convidados e os que se candidatam 

para apresentar seus trabalhos técnicos são da mais alta 
qualidade e com renome internacional; 

 Existe um qualificado comitê gestor para cada evento para 
garantir que todas as especificações de qualidade técnica, 

científica e logística sejam atingidas; 

 Existe uma qualificada plateia a participar dos eventos, em 
geral com número superior a 200 delegados, que têm 

possibilidades enormes de sinergias entre seus pares 
tecnológicos. Dentre os participantes, existem variados níveis 

de alicerces tecnológicos e científicos, pois existem: forte 
participação da academia (professores e alunos); forte 

presença de técnicos de empresas e de fornecedores de 
equipamentos, insumos e tecnologias; grande número de 
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consultores e representantes de associações técnicas; presença 

significativa de representantes de institutos de pesquisas, etc. 

 Os palestrantes e participantes provém dos principais países 

produtores e consumidores de celuloses e papéis de eucaliptos 

nesse mundo globalizado que envolve o setor de base florestal 
e de produção de celulose e papel: Brasil, Chile, Espanha, 

Uruguai, Estados Unidos da América, Canadá, Finlândia, Suécia, 
Portugal, França, Israel, Colômbia, México, Argentina, etc. 

 

Esse tipo de evento foi na verdade concebido a partir de um bate-
papo, que acabou acontecendo em Portugal entre um grupo de 

pesquisadores que participavam do 28º Congresso da European 
Liason Committee for Pulp and Paper (EUCEPA), que ocorria em 

Lisboa em abril de 2003. A liderança foi logo assumida pela UFV – 
Universidade Federal de Viçosa, um dos mais reconhecidos centros 

mundiais de estudos e pesquisas sobre a polpação e caracterização 
das madeiras e fibras de eucalipto. Coube ao Dr. Jorge Luiz Colodette 

lapidar e dar formato à ideia, com apoio impar do saudoso professor 
José Lívio Gomide, bem como de outros professores, alunos de pós-

graduação da UFV e colaboradores de algumas entidades tais como: 
SIF – Sociedade de Investigações Florestais; ABTCP – Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel; Celulose Online; ATCP – Chile 
– Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel; dentre outras.  

Na apresentação do 5º ICEP – que aconteceu em 2011 na cidade de 
Porto Seguro/Brasil, a página do evento trazia alguns considerandos 

importantes, que tomo a liberdade de lhes apresentar a seguir com 
alguns pequenos ajustes para atualização ao momento presente: 

“O eucalipto está-se tornando o mais importante fornecedor de fibras 
para fabricação de papel em todo o mundo. O grande interesse em 

madeira de eucalipto vem de seu baixo custo de produção em 
determinadas regiões, principalmente devido à alta produtividade 

florestal e alto rendimento da polpação. Além disso, mais 
recentemente, a qualidade excepcional de fibras de eucalipto tem 

sido valorizada pelo mercado. O uso de fibras de eucalipto para 
fabricar tipos de papel feitos anteriormente somente com fibras 

longas está crescendo de maneira acentuada. Os avanços técnicos e 
científicos alcançados no processo de produção de fibras de eucalipto, 

da floresta ao produto, tem melhorado a compreensão de suas 
aplicações em diferentes tipos de papéis, tornando-as preferidas no 

mundo inteiro. Ao contrário de polpas oriundas de uma mistura de 
espécies, a utilização de uma única espécie pode oferecer benefícios e 

atributos específicos bem definidos. A este respeito, as fibras de 
celulose de eucalipto produzidas a partir de plantios clonais 
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emergiram como as fibras mais desejadas no mercado, não só para a 

produção de papéis de impressão, escrita e tissue, mas também para 
a fabricação de inúmeros "novos produtos", até mesmo de polpa fluff 

(algo que era privilégio somente das fibras longas)”.  

A América do Sul é atualmente a maior produtora mundial de celulose 
de mercado branqueada de eucalipto. Além disso, a maioria dos 
novos projetos de fábricas de celulose de eucalipto está prevista para 

ser instalada na América do Sul. Esse continente está-se tornando o 
polo da produção mundial de celulose de eucalipto. Portanto, a 

América do Sul está procurando iniciativas em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na produção e utilização de celulose de 

eucalipto.   

Uma importante iniciativa nesse sentido foi a criação do Colóquio 

Internacional sobre Celulose de Eucalipto (ICEP), no ano de 2003, 
que se tornou um fórum importante para discussões sobre a 

produção e utilização dessa celulose.  

O primeiro ICEP foi realizado em Viçosa, Brasil em 2003 para discutir 
a produção de celulose de eucalipto com ênfase na sua 

branqueabilidade e estabilidade de alvura.  

O segundo ICEP ocorreu em Concepción, Chile, em 2005, e focalizou 
a qualidade da madeira e aplicação da biotecnologia.  

O terceiro ocorreu em Belo Horizonte, Brasil, em 2007, tendo como 
temas principais a qualidade das fibras de eucalipto e de seus 

produtos.  

O quarto ocorreu em Concepción, no Chile, e teve como principais 
temas os avanços da produtividade e a da qualidade da celulose de 
eucalipto.  

O quinto ICEP foi realizado em Porto Seguro, Brasil, focando em 
processos de biorrefinaria, integrados à indústria de celulose de 

eucalipto, com produção de combustíveis líquidos e sólidos, materiais 
e produtos químicos. 

O sexto ICEP aconteceu na cidade de Colonia del Sacramento no 
Uruguai, país que nos anos recentes ganhou força e expressão em 
produção e estudos tecnológicos sobre as madeiras e fibras dos 

eucaliptos. 

O sétimo colóquio aconteceu na cidade de Vitória-ES, Brasil, tendo 

grande participação de técnicos e cientistas interessados nos 
eucaliptos e nos mais recentes desenvolvimentos em termos de 
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polpação, branqueamento, recuperação de licor, biorrefinarias e 

novos produtos para agregação de valor pelo setor.  

Finalmente, o mais recente e oitavo colóquio aconteceu novamente 

na cidade de Concepción, Chile, com forte apoio da UDEC - 
Universidade de Concepción, da ATCP-Chile e das empresas chilenas 

produtoras de celulose e papel. 

Todo o enorme banco de conhecimentos gerados a partir desses 
eventos não poderia de forma alguma ficar restrito a poucos técnicos, 

ou então ficar esquecido ou perdido com o passar do tempo. Na 

edição de 2011 do ICEP tive todo o apoio e a autorização do Dr. Jorge 
Luiz Colodette, para oferecer para a comunidade eucalíptica através 

da nossa Eucalyptus Newsletter, as apresentações e os artigos 
técnicos, inclusive dos pôsteres, de todos os colóquios até hoje 

realizados. Seja por inclusão dos artigos e palestras nos websites 
www.eucalyptus.com.br ou www.celso-foelkel.com.br ou por links 

diretos com outros websites desses eventos, temos, até essa edição 
55 da Eucalyptus Newsletter, conseguido a façanha de cobrir toda a 

geração tecnológica desses eventos, com ampla possibilidade de 
acesso público a tudo de magnífico que eles apresentaram. 

Estamos sumarizando nessa edição um completo recorrido pelos oito 
eventos que aconteceram até o presente, abrindo assim as portas 

para que os pesquisadores e técnicos do setor de produção de 
celulose e de papel de eucalipto passassem a ter acesso aos mais 

diversos avanços tecnológicos sobre as madeiras, polpas e fibras 
papeleiras dos eucaliptos. Em resumo, algo inédito para uma 

comunidade tecnológica ávida e interessada, que passa a contar com 
os materiais disponibilizados, e agora compartilhados, em quase 15 

anos de desenvolvimentos científicos e tecnológicos sobre as 
celuloses dos eucaliptos através dos ICEP’s.  

Todos nós, apaixonados e estudiosos dos eucaliptos, ficamos muito 
agradecidos aos nossos ilustres mestres e amigos Jorge Colodette, 

Fernando José Borges Gomes e ao saudoso professor José Lívio 
Gomide por tudo que fizeram e continuam fazendo pelos eucaliptos. 

Também agradecemos a generosa aceitação pelos organizadores dos 
ICEP’s para que esse conhecimento fique compartilhado com toda a 

comunidade tecnológica e científica que aprecia e se encanta com os 
eucaliptos. Nosso mais sincero agradecimento, em nome de todos os 

nossos milhares de leitores. Agradecemos ainda os demais 
organizadores, palestrantes e apoiadores desses eventos. 

 

Para acessar os materiais dos cinco primeiros colóquios, basta que os 

leitores sigam os endereços referenciados a seguir: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
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Artigos e Palestras do Primeiro Colóquio – I ICEP – 2003 – realizado 

em Viçosa/MG – Brasil 

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

 

Artigos e Palestras do Segundo Colóquio - II ICEP – 2005 - realizado 
em Concepción - Chile 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#um 

 

• Apresentações Orais do Terceiro Colóquio – III ICEP – 2007 – 
realizado em Belo Horizonte – Brasil 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#tres  

 

• Apresentações em Pôsteres do Terceiro Colóquio – III ICEP – 

2007 – realizado em Belo Horizonte - Brasil  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_set12.html#tres  

 

• Apresentações do Quarto Colóquio – IV ICEP – 2009 – realizado 

em Concepción – Chile  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out12.html#cinco 

 

• Apresentações e Pôsteres do Quinto Colóquio – V ICEP – 2011 – 
realizado em Porto Seguro – Brasil 

http://www.eucalyptus.com.br/news/18_news49_V_ICEP.pdf 

 

• Apresentações e Relação de Pôsteres do Sexto Colóquio – VI ICEP 
– 2013 – realizado em Colônia do Sacramento – Uruguai 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/EucalyptusNewsletter51_6th_ICEP.pdf  

 

• Apresentações e Relação de Pôsteres do Sétimo (2015) e Oitavo 
(2017) Colóquios – realizados em Vitória-ES/Brasil e 

Concepción/Chile 

 

Para encerramento nas disponibilizações dos materiais desses 
eventos que sucederam até a presente edição da Eucalyptus 

Newsletter, estaremos lhes oferecendo dentro dessa presente 
publicação os materiais do VII (2015) e do VIII (2017) 

International Colloquium on Eucalyptus Pulp, ou seja, dos 

tradicionais e sempre esperados Colóquios do Eucalipto. 

Aproveitem e aprendam com tantos especialistas que se dedicam a 

estudar e entender cada vez mais sobre as madeiras, fibras, polpas e 
papéis obtidos dos eucaliptos, de diferentes regiões, espécies e 

formas de processamento.

 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho11.html#um
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#um
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#tres
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_set12.html#tres
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out12.html#cinco
http://www.eucalyptus.com.br/news/18_news49_V_ICEP.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/EucalyptusNewsletter51_6th_ICEP.pdf
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Trabalhos Técnicos, Apresentações e Pôsteres 

 

7
th

 ICEP  

International Colloquium on Eucalyptus Pulp 

  
Vitória - ES / Brasil 

Maio 26 – 29, 2015 
 

 

 

 

O evento de 2015 teve excepcional participação de palestrantes e 
delegados de inúmeros países e se dedicou aos mais recentes 

avanços da biotecnologia e da integração das fábricas de celulose e 
papel em biorrefinarias para obtenção de novos produtos para o 

setor. 

Agradecemos a colaboração recebida dos amigos Jorge Luiz 
Colodette, Fernando José Borges Gomes, para que esse material 

pudesse ser o mais completo em termos de arquivos a disponibilizar, 
fotos, depoimentos, etc. 
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Para conhecerem mais sobre esse encontro que ofereceu ricas 

contribuições tecnológicas ao setor de celulose de eucalipto, leiam 
alguns dos artigos e registros disponibilizados a seguir: 

 

Introdução ao Sétimo Colóquio Internacional sobre Celulose 
de Eucalipto. Professor Jorge Luiz Colodette. 15 páginas. 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/Introduction_7th_ICEP.pdf 

 

Programa oficial do VII ICEP 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/Official+Program_7th_ICEP.pdf  

 

7th International Colloquium on Eucalyptus Pulp (7th ICEP) – Revista 

O Papel (Julho): 41. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel (2015) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/7th_ICEP_Revista_O_Papel_Julho2015.pdf 

 

 

 

Abertura do evento, contando com a presença (da esquerda para a direita) do 

Professor Ismael Eleotério Pires (SIF - Sociedade de Investigações Florestais), 

Francisco Razzolini (Klabin S.A. e presidente do Congresso), Professor Jorge Luiz 

Colodette (Organizador Técnico do VII ICEP - UFV - Universidade Federal de 

Viçosa), e Francisco Bosco de Souza (ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/Introduction_7th_ICEP.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/Official+Program_7th_ICEP.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/7th_ICEP_Revista_O_Papel_Julho2015.pdf
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Parte 1: Apresentações orais por sessão técnica 

VII ICEP 

As apresentações orais foram realizadas por palestrantes convidados 

(“keynotes”) ou devido às suas pertinências técnicas ou científicas 
que justificassem esse tipo de apresentação. 

 

 
Sessão de Abertura 

 

 
Sessão técnica em andamento 
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A sétima edição dos colóquios do eucalipto teve foco principal na 
busca pelos limites de produção de polpa celulósica, energia e 

bioprodutos, a partir das florestas plantadas de eucalipto. Em outras 
palavras, a visão da fábrica kraft de eucalipto funcionando como 

biorrefinaria foi amplamente debatida e avaliada em suas mais 
diferentes vertentes.  

Para atingir esses objetivos, o evento contou com 13 sessões técnicas 

que versaram sobre temas de grande relevância para o setor, além 
de uma concorrida sessão de pôsteres. 

A maior parte dos materiais, tanto das sessões técnicas de 
apresentações orais, como das sessões de pôsteres foram obtidos 

para disponibilização nos anais do evento e para compartilhamento 
com os interessados. Foram muito poucos os trabalhos aos quais não 

se conseguiu acesso para disponibilização. 

 

 

Singular beleza noturna da cidade de Vitória, Espírito Santo / Brasil 
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Technical session 1:  

Market and Technology Trends 

 

 

1.1. The actual pulp market and future trends 

Francisco Razzolini: Klabin / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Francisco+Razzolini_SLIDES.pdf   

(Apresentação de slides – 27 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Francisco+Razzolini.ABSTRACT.p

df   (Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

1.2. Eldorado Brasil Celulose: The first two operation years 

Leonardo R. Pimenta; Tiago E.S. Segura; Francisco B. Mattiazzo: 

Eldorado Brasil Celulose / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.2.Tiago+Segura.MANUSCRITO.pdf   

(Texto Manuscrito – 10 páginas) 

 

 

1.3. The first year of operation of Suzano pulp mill in 

Imperatriz, MA 

Danyella Perisotto; Kleber Salvador: Suzano Papel e Celulose / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Danyella+Perissoto.SLIDES.pdf    

(Apresentação de slides – 21 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Danyella+Perissotto.ABSTRACT.p

df   (Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

1.4. CMPC Guaíba II Project 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.CMPC_Guaiba+Mill_Project+II.SL

IDES.pdf   (Apresentação de slides – 07 slides) 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Francisco+Razzolini_SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Francisco+Razzolini.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Francisco+Razzolini.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.2.Tiago+Segura.MANUSCRITO.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Danyella+Perissoto.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Danyella+Perissotto.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Danyella+Perissotto.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.CMPC_Guaiba+Mill_Project+II.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.CMPC_Guaiba+Mill_Project+II.SLIDES.pdf
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Technical session 2:  

Eucalyptus Forest Improvements for Pulp and Energy 

Production 

 

 

2.1. Eucalyptus forest technology: will new breakthroughs 
reinvent the forest products industry 

Fernando Bertolucci; Gabriel Dehon S.P. Rezende; Roberto C. 
Sartório: Fibria / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Fernando+Bertolucci.SLIDES.pdf  

(Apresentação de Slides – 53 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Fernando+Bertolucci.ABSTRACT.

pdf  (Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

2.2. Developing improved wood qualities using poplar as 

model system and Eucalyptus as proof of concept 

Magnus Hertzberg: Swe Tree / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.MAGNUS+Swetree.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 19 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Magnus+Hertzberg.ABSTRACT.pd

f  (Abstract – 01 página) 

 

 

2.3. Biotechnology approaches for improving biomass and 
wood quality 

Miron Abramson: FuturaGene / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.3.Mirom+Abramson.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

2.4. Genetic improvement, biotechnology and Brazilian forest 

sector 

Ana Gabriela Monnerat Carvalho Bassa; Les Pearson; Will Rottmann; 

Marina Kalyaeva; Eric Gulledge; José Luiz Conti: ArborGen / Brazil  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Fernando+Bertolucci.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Fernando+Bertolucci.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Fernando+Bertolucci.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.MAGNUS+Swetree.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Magnus+Hertzberg.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Magnus+Hertzberg.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.3.Mirom+Abramson.pdf
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Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.4.Gabriela+Carvalho+Bassa.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

 

Technical session 3:  

Advances in Eucalypt Wood Quality Evaluation 

 

 

3.1. Recent advances in the chemistry of Eucalyptus wood 

José Carlos Del Rio; Jorge Rencoret; Ana Gutiérrez: IRNAS / Spain 

Ángel T. Martinez: CIB – CSIC / Spain 

Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Jose+Del+Rio.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 56 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Jose+Del+Rio.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

3.2. Characterisation of the surface composition of Eucalyptus 
fibers by immunolabelling and enzymatic peeling  

Tarja Tamminen; Atte Mikkelson; Matti Siika-Aho; Kristiina Kruus; 
Jaakko Pere: VTT / Finland 

Fernando Gomes; Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Tarja+Tamminen.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 22 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Tarja+Tamminen.MANUSCRIPT.p

df  (Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

3.3. Variability of β-O-4 lignin units content in wood and pulps 

of Eucalyptus urograndis clones 

Denilson da Silva Perez; Audrey Guillemain: FCBA / France 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.4.Gabriela+Carvalho+Bassa.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Jose+Del+Rio.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Jose+Del+Rio.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Tarja+Tamminen.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Tarja+Tamminen.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Tarja+Tamminen.MANUSCRIPT.pdf
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Michel Petit-Conil: CTP / France 

Catherine Lapierre: AGROPARISTECH / France  

Otávio Mambrim Filho: Fibria / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Denilson+Perez.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 60 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Denilson+Perez.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

3.4. Determination of syringyl/guaiacyl lignin ratio in 
Eucalyptus with analytical pyrolysis using principal 

components analysis in combination with multivariate analysis 

Cleide Castro Justino Guimarães; Luiz Cláudio de Almeida Barbosa; 

Leonardo Souza De Caux; Leandro Coelho Dalvi: CENIBRA / Brazil 

Paulo Henrique Fidêncio: Universidade Federal do Tocantins 

Jorge Luiz Colodette: UFV – Universidade Federal de Viçosa 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.Cleide+Justino.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 24 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.CleideJustino.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 10 páginas) 

 

 

 

 

Technical session 4:  

Biotechnology / Wood Quality Applied to Pulp and Paper and 

other Wood Products 

 

 

4.1. Biotechnology for the Eucalyptus biorefinery  

Ana Gutiérrez; José C. del Río: IRNAS - Spain  

Susana Camarero; Angel T. Martínez: CIB - Spain  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Angel+Martinez.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 52 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Denilson+Perez.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Denilson+Perez.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.Cleide+Justino.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.CleideJustino.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Angel+Martinez.SLIDES.pdf


 
 

17 
 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Angel+Martinez.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 08 páginas) 

 

 

4.2. Understanding the pulpability of Eucalyptus globulus 

based on chemical, anatomical and genomics traits  

Régis Teixeira Mendonça: UDEC – Concepción - Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.2.Regis_Mendonca_SLIDES.

pdf  (Apresentação de slides – 42 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.2.Regis+Mendonca.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

4.3. Impact of qualitative management of feeding wood mix on 

process and pulp quality 

Patrícia Nunes Pignaton; Francisco Costa Neto: Fibria - Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Patricia+Pignaton.SLIDES.pdf   

(Apresentação de slides – 14 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Patricia+Pignaton.MANUSCRIPT.p

df  (Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

 

4.4. Eucalyptus wood evaluation for pulp production: the 

choice of key indicators and the knowledge of the variables 

role on the processes as a tool for raising the productivity 

Leonardo De Caux; Leandro C. Dalvi: CENIBRA / Brazil 

Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.4.Leonardo+De+Caux.SLIDES.pdf   

(Apresentação de slides – 21 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.4.Leonardo+De+Caux.MANUSCRIP

T.pdf  (Texto Manuscrito – 08 páginas) 
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Technical session 5:  

Wood Biorefineries 

 

5.1. Pretreatment, can we achieve effective hydrolysis of 

hardwoods (poplar/Eucalyptus) without removing lignin?  

Richard P. Chandra; Jack N. Saddler: UBC - Canada 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.1.Jack+Saddler.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

5.2. Designing biorefinery strategies for phased 

implementation and risk mitigation  

Virginie Chambost: EnVertis Consulting / Canada;  

Frédéric Clerc; Paul Stuart: École Polytechnique / Canada  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.2.Virginie+Chambost.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 20 slides) 

 

 

5.3. Eucalyptus for the production of sugar and cellulose 

nanomaterials  

Junyong Zhu: US Forest Service / USA  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.Junyong+Zhu.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 43 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.Junyong+Zhu.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 06 páginas) 

 

 

5.4. Cellulosic ethanol from steam-exploded Eucalyptus 
urograndis wood chips 

Carlos Eduardo A. Ramos; Luana Marcele Chiarello; Luiz Pereira 
Ramos: UFPR / Brazil 

Washington L. E. Magalhães: Embrapa Florestas / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.Carlos+Luiz+Ramos.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 22 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.1.Jack+Saddler.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.2.Virginie+Chambost.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.Junyong+Zhu.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.Junyong+Zhu.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.Carlos+Luiz+Ramos.SLIDES.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.Carlos+Luiz+Ramos.MANUSCRIP

T.pdf  (Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

 

 

Technical session 6:  

Integrating the Pulp Mill into Biorefineries 

 

 

6.1. Novel biorefinery concepts using Eucalytpus globulus 

Herbert Sixta; Marc Borrega; Agnes Stepan; Annariikka Roselli; 

Quang Lé Huy; Oona Korhonen; Olga Ershova; Marina Alekhina; 
Michael Hummel: Aalto University / Finland  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.1.Herbert+Sixta.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 31 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.1.Herbert+Sixta.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

6.2. Modification of kraft lignin for use as a replacement for 

phenol formaldehyde in adhesives 

Hasan Jameel; Hou-Min Chang; Zhoujian Hu; Jie Lu; Jing Du: North 
Carolina State University / USA  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.2.Hasan+Jameel.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 44 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.2.Hasan+Jameel.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 10 páginas) 

 

 

6.3. Value Prior to Pulping (VPP): A techno-economic analysis 

Gopal Goyal: International Paper / USA   

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.3.Gopal+Goyal.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 50 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.Carlos+Luiz+Ramos.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.Carlos+Luiz+Ramos.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.1.Herbert+Sixta.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.1.Herbert+Sixta.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.2.Hasan+Jameel.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.2.Hasan+Jameel.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.3.Gopal+Goyal.SLIDES.pdf
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 http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.3.Gopal+Goyal.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

6.4. Biorefining trends – Potential and challenges in the kraft 

pulp mills  

Marcelo Hamaguchi: Valmet / Brazil 

Joakim Autio; Sonja Enestam; Krister Sjoblom; Henrik Wallmo: 
Valmet International    

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.4.Marcelo+Hamaguchi.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 19 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.4.Marcelo+Hamaguchi.MANUSCRIP

T.pdf  (Texto Manuscrito – 10 páginas) 

 

 

 

 

Technical session 7:  

Biorefineries – Integration on the Kraft Pulp Mill Energy Matrix 

 

 

7.1. The energy efficient BHKP mill in Brazil – Looking back 
and forward  

Dimas Vasconcelos Rodrigues: Valmet / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.1.Dimas+Rodrigues.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 47 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.1.Dimas+Rodrigues.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

7.2. Cogeneration (CHP) - A solution to the energy crisis in 

Brazil  

Germán Villanueva Baschwitz;  Manuel Florez Sarmiento: Lonjas Tec / 

Spain 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.3.Gopal+Goyal.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.4.Marcelo+Hamaguchi.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.4.Marcelo+Hamaguchi.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6.4.Marcelo+Hamaguchi.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.1.Dimas+Rodrigues.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.1.Dimas+Rodrigues.ABSTRACT.pdf
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Manuel Flórez Panizo; Julio Cesar Bacelar Nunes; Clóvis de Brito 

Vilela: Lonjas Tec / Brazil  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.2.Manuel+Florez+Sarmiento.SLIDE

S.pdf (Apresentação de slides – 26 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.2.Manuel+Florez+Sarmiento.MANU

SCRIPT.pdf  (Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

7.3. API technologies for integrating the pulp mill into 

biorefineries 

Theodora Retsina: American Process Inc. / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.3.Theodora+Retsina.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 25 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7.3.Theodora+Retsina.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

 

 

Technical session 8:  

Developments on High Energy Delivery Black Liquor Recovery 

 

 

8.1. Operational challenges in energy and chemical recovery in 

kraft pulp mills  

Honghi Tran: University of Toronto / Canada  

Roberto Villarroel: Eldorado Brasil Celulose / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.1.Honghi+Tran.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 18 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.1.Honghi+Tran.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 
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8.2. Management of chloride levels in a modern kraft pulp mill 

Carla Célia Rosa Medeiros; Diego Carlos Monteiro; Flávia Azevedo 
Silva:  Veracel /  Brazil 

Matheus Antunes Guimarães: Fibria / Brazil 

Per Andersson; Rickard Wadsborn: Stora Enso / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.2.Carla+Medeiros.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 23 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.2.Carla+Medeiros.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

8.3. Optimization of control strategies in power boiler and 
steam turbine resulting in increase of energy generation –

Veracel success case 

Flávia Azevedo Silva; Carla Célia Rosa Medeiros; Estanislau Victor 

Zutautas; Diego Carlos Monteiro:  Veracel / Brazil 

Kleverson Glauber Figueiredo de Paula; Daniel Schuck: Andritz / 

Brazil 

Leonardo Soares Figueiredo: Consultor em OPP 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.3.Leonardo+Figueiredo.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 21 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.3.Leonardo+Figueiredo.MANUSCRI

PT.pdf  (Texto Manuscrito – 09 páginas) 

 

 

8.4. Operating experience of the world’s largest lime kiln 

Roberto Villarroel: Eldorado Brazil / Brazil 

Honghi Tran: University of Toronto / Canada 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8.4.Roberto+Villarroel.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 23 slides) 
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Technical session 9:  

Advances in Pulping  

 

 

9.1. Chemical reactions causing carbohydrate yield losses 

during alkaline pulping of wood  

Gunnar Henriksson; Wang Yan; Shoaib Azhar; Jennie Berglund; Pär 

Lindén; Mikael E. Lindström: Royal Institute OF Technology / Sweden  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.1.Gunnar+Henriksson.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 29 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.1.Gunnar+Henriksson.MANUSCRIP

T.pdf  (Texto Manuscrito – 06 páginas) 

 

 

9.2. Polymeric pulp mill processing aids for enhancing pulp 
washing applications in specialty paper markets 

Luciana Bava; Carter Kirwan; Rebecca Hamm: Kemira 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.2.Luciana+Bava.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 05 páginas) 

 

 

9.3. Chemical and energy savings by efficient brownstock 
washing – Mill experiences 

Carlos Alberto dos Santos; Ariel Lamonato: Mathiesen Group / Brazil 

Hannu Hämäläinen: Nopco Paper Technology / Finland 

Ramon S. Dorronsoro: Nopco Paper Technology / Spain 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.3.Carlos+Santos.SLIDES.pdf   

(Apresentação de slides – 45 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.3.Carlos+Santos.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 10 páginas) 
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9.4. New brownstock wash aids for improved washing and 

foam control 

Todd S. Bolton; Daniel J. Nicholson; Michael A. Evans; Lloyd A. Lobo: 

Solenis / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.4.Daniel+Nicholson.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 19 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.4.Daniel+Nicholson.MANUSCRIPT.p

df  (Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

 

 

 

Technical session 10:  

Advances in Bleaching 

 
 
 

10.1. The future of Eucalyptus pulp bleaching technology 

Tapani Vuorinen: Aalto University / Finland 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.1.Tapani+Vuorinen.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 23 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.1.Tapani+Vuorinen.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

10.2. Totally chlorine-free bleaching sequences for paper and 

dissolving eucalypt pulps 

Jordan Perrin; Frédéric Pouyet; Dominque Lachenal: INP – LGP2 / 

France 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.2.Jordan+Perrin.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 16 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.2.Jordan+Perrin.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 07 páginas) 
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10.3. Catalytic pulp bleaching 

Naveen Kumar Chenna; Juli Sucipto; Pablo Piovano; Tapani Vuorinen: 
Aalto University / Finland, 

Christian Järnefelt: Andritz / Finland 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.3.Naveen+Chenna.MANUSCRIPT.

pdf  (Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

10.4. Ozone in sequence and at different places as an 
interesting bleaching chemical for Eucalyptus kraft pulp  

Auphélia Burnet; Bernard Brochier: CTP / France 

Michel Petit-Conil: InTechFibres / France,  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.4.Auphelia+Burnet.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 31 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10.4.Auphelia+Burnet.MANUSCRIPT.

pdf  (Texto Manuscrito – 05 páginas) 

 

 

 

 

Technical session 11:  

Novel Technologies Applied to Pulping and Bleaching 

 

 

11.1. New developments in pulping technology 

Olavi Pikka: Andritz / Finland  

Marco Antônio de Andrade: Andritz / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.1.Olavi+Pikka.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 61 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.1.Olavi+Pikka.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 13 páginas) 
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.1.Olavi+Pikka.MANUSCRIPT.pdf
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11.2. Development of a Eucalyptus plantation program in the 

Southeastern United States and higher elevations of Southern 
Brazil – A status update 

Peter W. Hart: John Johnson: MWV Corp. / USA 

Ricardo Paim: MWV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.2.Peter+Hart.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 21 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.2.Peter+Hart.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

 

11.3. The effect of D0-Stage temperature, pH and kappa factor 
on chlorine dioxide decompositon and D-(Ep)-D bleaching 

performance for eucalypt pulp  

Umit S. Sezgi; Lewis Shackford: GL&V / USA  

Janaina Resende; Jorge Colodette: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.3.Umit+Sezgi.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 13 páginas) 

 

 

 

11.4. Pulping Eucalyptus at a high kappa number: A mill 

experience 

Antônio Elias S. Bosquê Jr.; Alexandre Bassa; Otávio Mambrim Filho; 

Paulo César Pavan: Fibria / Brazil 

Mikael E. Lindström: KTH / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.4.Antonio+Elias+Bosque+Jr.SLID

ES.PDF  (Apresentação de slides – 18 slides) 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.2.Peter+Hart.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.2.Peter+Hart.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.3.Umit+Sezgi.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.4.Antonio+Elias+Bosque+Jr.SLIDES.PDF
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.4.Antonio+Elias+Bosque+Jr.SLIDES.PDF
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Technical session 12:  

Eucalypt Fiber Quality  

 

 

12.1. The role of BEKP strength on its market share 

Paulo C. Pavan: Fibria /Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.1.Paulo+Pavan.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 37 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.1.Paulo+Pavan.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

12.2. Emerging technologies to improve Eucalyptus fibers 
quality  

Carolina M. Jardim; Rodrigo Guedes de Moraes; Rogério Peixoto 
Silva; Rubens Chaves de Oliveira: UFV / Brazil  

Arthur J. Ragauskas: School of Chemistry and Biochemistry / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.SLIDE

S.pdf  (Apresentação de slides – 31 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.ABST

RACT.pdf  (Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

12.3. Pulping potential of young eucalypts: a comparative 

study of wood and pulp properties of 12 eucalypt species  

Duarte M. Neiva; Solange Araújo; Ana Lourenço; Jorge Gominho; 

Helena Pereira: ISA / Portugal  

Luís Fernandes; Rogério Simões: UBI / Portugal  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.3.Duarte+Neiva.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 22 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.3.Duarte+Neiva.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito – 07 páginas) 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.1.Paulo+Pavan.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.1.Paulo+Pavan.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.2.Rubens+Chaves+Oliveira.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.3.Duarte+Neiva.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12.3.Duarte+Neiva.MANUSCRIPT.pdf
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Technical session 13:  

Advances in Eucalypt Pulp Mill Environmental Control  

 

 

13.1. Environmental management in the pulp and paper 

industry: future challenges and tendencies  

Claudio Mudadu Silva: UFV - Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.SLIDES.

pdf  (Apresentação de slides – 38 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.ABSTRA

CT.pdf  (Abstract/Resumo: 01 página) 

 

 

13.2. Main environmental issues caused by Latin America pulp 
mill effluents  

Tatiana Heid Furley; Joselaine Lombardi: APLYSIA / Brazil 

Alberto Carvalho de Oliveira Filho: Carta Fabril / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.2.Tatiana+Furley.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 27 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.2.Tatiana+Furley.ABSTRACT.pdf  

(Abstract/Resumo: 01 página) 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.1.Claudio+Mudadu+Silva.ABSTRACT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.2.Tatiana+Furley.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.2.Tatiana+Furley.ABSTRACT.pdf
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13.3. Ultimate effluent treatment allows for ever larger pulp 

mill capacities 

Alexis Métais; Ivan Zhu; Jean-Christophe Hostachy: Xylem Inc. 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.3.Alexis+Metais.SLIDES.pdf  

(Apresentação de slides – 22 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.3.Alexis+Metais.MANUSCRIPT.pdf  

(Texto Manuscrito: 07 páginas) 

 

 

 

13.4. Membrane treatment of alkaline bleaching effluent on a 

kraft pulp mill 

Rafael Quezada Reyes; Claudio Mudadu Silva: UFV / Brazil 

Leif Nilsson: Membrane Specialists / Brazil 

Christian Hoffstedt; Niklas Berling: Innventia / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.4.Rafael+Quezada+Reyes.SLIDES

.pdf  (Apresentação de slides – 32 slides) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.4.Rafael+Quezada+Reyes.MANUS

CRIPT.pdf  (Texto Manuscrito: 10 páginas) 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.3.Alexis+Metais.SLIDES.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.3.Alexis+Metais.MANUSCRIPT.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.4.Rafael+Quezada+Reyes.MANUSCRIPT.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13.4.Rafael+Quezada+Reyes.MANUSCRIPT.pdf
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Parte 2: Sessão de Pôsteres do VII ICEP 

 

 

 
 

 

 

Relação dos pôsteres apresentados com links para 

downloading 

 

 

1. A structural characterization of the lignins from sugarcane 

(Saccharum spp. L.) bagasse and straw 

Alessandro G. Lino; Jorge L. Colodette; Cláudio F. Lima: Federal 

University of Viçosa – Brazil 

José C. del Rí: IRNAS – Spain  

Ana Gutiérrez: Research Scientist – Spain  

Jorge Rencoret; Ángel T. Martínez: CSIC – Spain 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1_Alessandro+Lino1.pdf (05 páginas) 

  

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1_Alessandro+Lino1.pdf
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2. Improving eucalypt pulp properties through black liquor 

xylan deposition 

Alessandro G. Lino; Jorge L. Colodette; Carolina M. Jardim; Rubens C. 

de Oliveira: Federal University of Viçosa – Brazil 

Renato V.O. Castro: Federal University of São João Del Rei – Brazil    

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2_Alessandro+Lino2.pdf (05 páginas) 

  

 

3. Following lignin and carbohydrates during delignification of 
Eucalyptus globulus heartwood and sapwood using analytical 

pyrolysis  

Ana Lourenço; Jorge Gominho; Helena Pereira: ISA-CEF – Portugal 

António Velez Marques: ISEL – Portugal 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/3_Ana+Lourenco.pdf  (05 páginas) 

 

 

4. Hemicelluloses extraction from Agave sisalana and hybrid 

11648 

Andréia S. Magaton; Camila Mascena da Cunha; Magaly Q. de 

Almeida Peixoto; Sandra dos Santos Conceição: Federal University of 
Recôncavo Baiano – Brazil     

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/4_Andreia+Magaton.pdf (07 páginas) 

 

 

5. Design and construction of a pilot plant to extract lignin 

from black liquor  

Andrés Dieste; Leonardo Clavijo; Florencia Dotta; Ignacio Oyarbide; 

Leonardo Bruno; Ma. Noel Cabrera; Norberto Cassella: Universidad 
de la República – Uruguay 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/5_Andres+Dieste.pdf (04 páginas) 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2_Alessandro+Lino2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/3_Ana+Lourenco.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/4_Andreia+Magaton.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/5_Andres+Dieste.pdf
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6. Phenomena based simulation of chemical pulp production  

Anna Kalliola; Petteri Kangas: VTT – Finland 

Susanna Kuitunen: Neste Jacobs – Finland 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/6_Anna+Kalliola.pdf (08 páginas) 

 

 

7. Drying of logs of clone Mn463 (Eucalyptus urophylla) in 
outdoor area  

Antônio José Vinha Zanuncio; Amélia Guimarães Carvalho; Jorge L. 
Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Elisa Mousinho Gomes Carvalho Silva; José Tarcisio Lima: Federal 
University of Lavras – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/7_Antonio+Zanuncio.pdf (02 páginas) 

 

 

8. Furfural production from lignocellulosics 

Bianca M. Barbosa; Jorge L. Colodette; Juliana C. da Silva; Fernando 

B. Gomes; Flávia N. Oliveira: Federal University of Viçosa – Brazil 

Carla P. T. Cabral: State University of Amapá – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/8_Bianca+Barbosa.pdf (10 páginas) 

 

 

9. Potential of ethanol pulping for production of Eucalyptus 

dissolving pulp 

Bruno de Freitas Homem de Faria; José L. Gomide; Jorge L. 

Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Mauro Manfredi: Klabin – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/9_Bruno+Faria.pdf (09 páginas) 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/6_Anna+Kalliola.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/7_Antonio+Zanuncio.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/8_Bianca+Barbosa.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/9_Bruno+Faria.pdf
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10. Study of wood quality from Amazon region forest species 

aimed at pulp production 

Carla P. T. Cabral: State University of Amapá – Brazil  

José Lívio Gomide; Bianca M. Barbosa; Fernando B. Gomes; Juliana 

C. Da Silva: Federal University of Viçosa – Brazil  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_Carla+Cabral.pdf (06 páginas) 

 

 

11. Fibraresist: sugar cane straw as raw material for pulp 
production  

Cesar Merenda; Marcia Arantes: FibreResist – Brazil  

Fernando José Borges Gomes; Iara Fontes Demuner; Jorge L. 

Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_Cesar+Merenda.pdf (04 páginas) 

 

 

12. Xylan content effect on properties of bleached kraft pulp 

paper grades 

Cristiane Pedrazzi: Federal University of Santa Maria – Brazil 

Jorge L. Colodette; Rubens C. de Oliveira; José L. Gomide; Fernando 
José Borges Gomes: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_Cristiane+Pedrazzi.pdf (03 páginas) 

 

 

13. Effect of beaten in Eucalyptus and Pinus kraft pulps 

Dalila B. Albertassi; Jorge L. Colodette; Rubens C. Oliveira; Fernando 
J. B. Gomes; Claudia M. Gomes: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_Dalila+Albertassi.pdf (06 páginas) 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_Carla+Cabral.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_Cesar+Merenda.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_Cristiane+Pedrazzi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_Dalila+Albertassi.pdf
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14. Quality of eucalypt pulp from different sources 

Daniela C. Martino; Jorge L. Colodette: Federal University of Viçosa – 
Brazil 

Dalton Longue Júnior: State University of Southwest Bahia– Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_Daniela+Martino1.pdf (10 páginas) 

  

 

15. Hot water pretreatment to enhance the production of a 

Eucalyptus dissolving pulp 

Daniela C. Martino; Jorge L. Colodette; Juliana M. Jardim: Federal 

University of Viçosa – Brazil 

Richard P. Chandra; Jack N. Saddler: UBC – Canada 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/15_Daniela+Martino2.pdf (06 páginas) 

 

 

16. Chemical characterization and evaluation of various 
pretreatments methods to the bioconversion of Eucalyptus 

into bioethanol 

Danila M. de Carvalho; Jorge L. Colodette: Federal University of 

Viçosa – Brazil 

Olena Sevastyanova; Mikael E. Lindström: KTH – Sweden  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/16_Danila+Carvalho.pdf (05 páginas) 

 

 

17. Optimization of Eucalyptus hemicelluloses extraction by 
experimental design   

Denilson da Silva Perez; Audrey Guillemain; Osmar A. Liebl: FCBA 
InTechFibres – France  

Patrick Huber; Matthieu Schelcher: CTP – France  

Arthur Janodet: CTP InTechFibres – France 

Michel Petit-Conil: FCBA/CTP – France  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Denilson+Perez.pdf (10 páginas) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_Daniela+Martino1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/15_Daniela+Martino2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/16_Danila+Carvalho.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Denilson+Perez.pdf
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18. Hardwood kraft pulping kinetics 

Diego Almeida: Federal University of Viçosa – Brazil  

Hasan Jameel: NCSU – USA  

Peter Hart; Ricardo Santos: MeadWestvaco Corporation – USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Diego+Almeida1.pdf (09 páginas) 

 

 

19. Soda pulping with additives 

Diego Almeida; José L. Gomide: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Diego+Almeida2.pdf (08 páginas) 

 

 

20. Ozone application in the dissolving pulp bleaching  

Fernanda Rosa Vieira; Fernando José Borges Gomes; Cecília Madrona 

de Souza; Jorge Luiz Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Fernanda+Vieira.pdf (11 páginas) 

 

 

21. Literature review on biorefinery processes integrated to 

the pulp industry  

Isadora Corradi; Bruna Brahim; Fernando José Borges Gomes; Jorge 

Luiz Colodette; Larisse Ribas Batalha: Federal University of Viçosa – 
Brazil 

Fernando Almeida Santos: State University of Rio Grande do Sul – 
Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_Isadora+Corradi.pdf (09 páginas) 

 

 

22. Effect of the availability of water and nutrients in the 

eucalypt wood quality and kraft pulp production 

Fernando Palha Leite: Cenibra – Brazil 

Fernando José Borges Gomes; Iara Fontes Demuner; Jorge Luiz 

Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Diego+Almeida1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Diego+Almeida2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Fernanda+Vieira.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_Isadora+Corradi.pdf
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Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_Fernando+Leite.pdf (09 páginas) 

 

 

23.  Wood quality of new Eucalyptus benthamii clones in 

South of Brazil 

Flaviana R. Milagres; Regiane A. Estopa: Klabin – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_Flaviana+Milagres.pdf (05 páginas) 

 

 

24. A neural network approach for kappa number prediction in 

Eucalyptus kraft pulp continuous digester 

Flávio Marcelo Correia: CENIBRA – Brazil 

Gustavo Matheus de Almeida; Sueli Aparecida Mingoti: Federal 
University of Viçosa – Brazil  

José Vicente Hallak d’Angelo: State University of Campinas – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_Flavio+Correia.pdf (10 páginas)  

 

 

25. The additives efficiency for improving the eucalypt kraft 

pulp drainage   

Iara Fontes Demuner; Fernando José Borges Gomes; Jorge L. 

Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil  

Philippe Bernard; Luiz Celso Batalha; Valmir Balchak: Axchem – 

Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_Iara+Demuner.pdf (04 páginas) 

  

 

26. Aerobic granular sludge to treat paper mill effluent: 
organic matter removal and sludge filterability  

Ismarley Lage Horta Morais; Claudio Mudadu Silva: Federal University 

of Viçosa – Brazil 

Cristiano Piacsek Borges: Federal University of Rio de Janeiro – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_Fernando+Leite.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_Flaviana+Milagres.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_Flavio+Correia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_Iara+Demuner.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Ismarley+Morais.pdf (08 páginas) 

 

 

27. Influence of bleaching sequences of Eucalyptus kraft pulp 
on the internal sizing of paper card  

Ivan R. dos Santos; Gustavo Ventorim; José Cláudio Caraschi: UNESP 
- State University of São Paulo – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Ivan+Santos.pdf (06 páginas) 

 

 

28. Location study of Cold Caustic Extraction (CCE) stage in 

bleaching sequence of Eucalyptus dissolving pulp 

Janaina de O. Resende; Jorge L. Colodette: Federal University of 

Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_Janaina+Resende.pdf (08 páginas) 

 

 

29. A new concept of chlorine dioxide on short sequence 

bleaching  

Jaqueline S. C. Favaro; Gustavo Ventorim; Rafael dos Santos: UNESP 

- State University of São Paulo – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_Jaqueline+Favaro.pdf (07 páginas) 

 

 

30. Composition of lipophilic extracts from barks of different 
eucalypt species 

Joana Ferreira; Jorge Gominho; Isabel Miranda; Helena Pereira: ISA 
– Portugal  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_Joana+Ferreira.pdf (04 páginas) 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Ismarley+Morais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Ivan+Santos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_Janaina+Resende.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_Jaqueline+Favaro.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_Joana+Ferreira.pdf
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31. Eucalyptus stumpwood as biomass source within a 

biorefinery  

Jorge Gominho; Ana Lourenço; Duarte Neiva; Helena Pereira; Ângelo 

Luís: ISA-CEF – Portugal  

Fernanda Domingues; Ana Paula Duarte: UBI-CICS – Portugal  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/31_Jorge+Gominho.pdf (07 páginas) 

 

 

32. Relationship between wood density and biometric 
characteristics of fiber in genotypes of Eucalyptus globulus 

and E. nitens 

Juan Pedro Elissetche; Constanza Parra; Isabel Carrillo; Sofía 

Valenzuela: Universidad de Concepción – Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/32_Juan+Elissetche.pdf (01 página) 

 

 

33. Nanofibrillated cellulose and xylan-rich hemicelluloses-

based aerogel of low density 

Juliana C. da Silva; Rubens C. de Oliveira; Bianca M. Barbosa: 

Federal University of Viçosa – Brazil 

Orlando J. Rojas: NCSU – USA 

Carla P. T. Cabral: State University of Amapá – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Juliana+Silva.pdf (07 páginas) 

 

 

34. Ozonolysis review for Eucalyptus pretreatment  

Juliana M. Jardim; Carolina M. Jardim; Jorge L. Colodette: Federal 

University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/34_Juliana+Jardim.pdf (08 páginas) 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/31_Jorge+Gominho.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/32_Juan+Elissetche.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Juliana+Silva.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/34_Juliana+Jardim.pdf
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35. Optimizing process chemistry and specialty chemical 

solutions to maximize dissolving pulp production  

Kraig R. Kent; Marcia A. S. Colepicolo: Nalco – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/35_Kraig+Kent.pdf (08 páginas) 

 

 

36. Production of printing and writing paper grade pulp from 
elephant grass: a comparative study with Eucalyptus spp.  

Marcela F. Andrade; Jorge L. Colodette: Federal University of Viçosa – 
Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/36_Marcela+Andrade.pdf (13 páginas) 

 

 

37. Integrated forest biorefineries: recovery of acetic acid as a 

by-product in the production of bioethanol from green liquor 
extracted Eucalyptus chips 

Florencia Cebreiros; Mairan D. Guigou; María Noel Cabrera: FIng-

UdelaR – Uruguay  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/37_Florencia+Cebreiros.pdf (07 páginas) 

 

 

38. Residual liquor recovery and characterization of 
autocatalyzed ethanol pulping from Eucalyptus 

Mauro Manfredi: Klabin – Brazil  

Bruno de Freitas Homem de Faria; Arnaldo Félix de Jesus; José L. 

Gomide; Jorge L. Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/38_Mauro+Manfredi.pdf (07 páginas) 

 

 

39. Chemical and biometric characterization of fibers from 

Eucalyptus globulus bark 

Barbara Martínez; Juan Pedro Elissetche; Isabel Carrillo; Regis 

Teixeira Mendonça; Miguel Pereira: Universidad de Concepción – 
Chile 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/35_Kraig+Kent.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/36_Marcela+Andrade.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/37_Florencia+Cebreiros.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/38_Mauro+Manfredi.pdf
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Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/39_Barbara+Martinez.pdf (01 página) 

 

 

40. Assessing the potential of Eucalyptus kraft and organosolv 

lignins as a resource for sustainable biomaterials and biofuels 

Oihana Gordobil; Jalel Labidi: UPV/EHU – Spain 

Rosana Moriana; Liming Zhang; Mikael E. Lindström; Olena 
Sevastyanova: KTH – Sweden  

Fernando José Borges Gomes; Jorge L. Colodette: Federal University 
of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/40_Oihana+Gordobil.pdf (05 páginas) 

 

 

41. Energy potential evaluation of different kinds of biomass 

Paula Camila M. G. G. Botrel; Elém Patrícia Alves Rocha; Marcelo 
Cardoso: Federal University of Minas Gerais – Brazil 

Fernando José Borges Gomes; Jorge L. Colodette: Federal University 

of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Paula+Botrel.pdf (09 páginas) 

 

 

42. Tracheids morphology of Cupressus lusitanica Mill. wood 
for pulp production 

Caio C. F. de Almeida; Polliana D’Angelo Rios; Alexsandro B. da 
Cunha; Camilla G. M. Ampessan; Alana Spanhol; Daniella D. C. 

Kniess; Helena C. Vieira: State University of Santa Catarina – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/42_Caio+Almeida.pdf (06 páginas) 

 

43. Influence the ash leaching of the recovery boiler 
electrostatic precipitator on the biological treatment effluent 

kraft pulp mill efficiency  

Rafles A. da Mata; Claudio Mudadu Silva: Federal University of Viçosa 

– Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/39_Barbara+Martinez.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/40_Oihana+Gordobil.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Paula+Botrel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/42_Caio+Almeida.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/43_Rafles+Mata.pdf (10 páginas) 

 

 

44. CNC interaction effect with the urea-formaldehyde 
adhesive in bonded joints of Eucalyptus sp. 

Renato A. P. Damásio: Klabin – Brazil 

Amélia G Carvalho; Juliana Ceccato Ferreira; Fernando B. Gomes; 

Angélica O. Carneiro; Jorge L. Colodette: Federal University of Viçosa 
– Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/44_Renato+Damasio1.pdf (05 páginas) 

 

 

45. State of the art: production and application of 

nanocelluloses  

Renato A. P. Damásio: Klabin – Brazil 

Iara F. Demuner; Adriana Ribeiro; Fernando B. Gomes; Carolina M. 
Jardim; Jorge L. Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/45_Renato+Damasio2.pdf (09 páginas) 

 

 

46. Pulping process analysis with dymanic delay compensation  

Mika Suojärvi; Jarmo Kahala: Savcor Oy – Finland 

Rodrigo Prado: Savcor Forest – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Mika+Suojarvi.pdf (08 páginas) 

 

 

47. Interactions between cationic polymers with different 
molecular weight and cellulosic fibers  

Cláudia S. V. G. Esteves; Rogério M. S. Simões: UBI-FibEnTech – 
Portugal 

Inês G. P. Fabela; Arménio C. Serra; Jorge F. J. Coelho: UC – 

Portugal 

Pedro Anastácio; Carlos Coelh: Celtejo – Portugal 

Ana P. N. A. A. Costa: UB – Portugal 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/43_Rafles+Mata.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/44_Renato+Damasio1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/45_Renato+Damasio2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Mika+Suojarvi.pdf
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Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Claudia+Esteves.pdf (07 páginas) 

 

 

48. Potential of different eucalypt species for bioenergy using 

wood torrefaction as fuel improvement treatment 

Solange Araújo; Duarte Neiva; Jorge Gominho; Sofia Knapic; Ana 

Lourenço; Helena Pereira: ISA – Portugal 

Bruno Esteves: IPV – Portugal  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Solange+Araujo.pdf (06 páginas) 

 

 

49. Biotreatment and membrane fractionation of dissolving 

pulp pre-hydrolysis liquor  

Tatiana Aurora Condezo Castro; Claudio Mudadu Silva; Jorge L. 

Colodette: Federal University of Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/49_Tatiana+Castro.pdf (06 páginas) 

 

 

50. Co-location of a cellulosic ethanol biorefinery in a pulp and 

paper facility using sugarcane bagasse and straw - Brazilian 
case  

Tiago de Assis; Hasan Jameel; Richard Phillips: NCSU – USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Tiago+Assis.pdf (08 páginas) 

 

 

51. Study of xylans addition on kraft pulping and its impacts 
on the process development and the final product quality 

Wendel P. Demuner: Klabin-Puma – Brazil  

Fernando J. B. Gomes; Jorge L. Colodette: Federal University of 

Viçosa – Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/51_Wendel+Demuner.pdf (08 páginas) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Claudia+Esteves.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Solange+Araujo.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/49_Tatiana+Castro.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Tiago+Assis.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/51_Wendel+Demuner.pdf
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Agradecemos a colaboração recebida dos entusiasmados amigos e 

promotores dos eucaliptos e de seus produtos celulósicos e papeleiros 

no Chile: Miguel Pereira (UDEC e ATCP-Chile), Simone Bulnes, Angela 

Ulloa e Andrés Mellado (ATCP-Chile), para que esse material pudesse 

ser o mais completo em termos de arquivos a disponibilizar, fotos, 

depoimentos, etc. 

 

 
Foto de participantes quando da abertura do evento 

Fonte: ATCP - Chile 
 

 
 

 
Sessão de pôsteres em plena visitação 

Fonte: ATCP – Chile 
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ATCP – Chile /   UFV  /   Universidad de Concepción /   Grau Celsius 

Parcerias para perpetuação dos conhecimentos tecnológicos sobre celuloses 

e papéis de eucaliptos 

 

 

 

O evento VIII ICEP – International Colloquium on Eucalyptus Pulp 

aconteceu na cidade de Concepción, Chile, tendo como 
organizadores: ATCP-Chile (Asociación Técnica de la Celulosa y el 

Papel de Chile), UDEC – Universidad de Concepción e UFV – 

Universidade Federal de Viçosa.  

Foi um evento muito bem presenciado e rico em palestras e pôsteres 

com excelentes conteúdos tecnológicos.  

O tema principal do evento foi “Produtos Tradicionais e Novos 
Produtos dos Eucaliptos e Seus Impactos na Economia 

Sustentável”.  

Conheçam mais sobre o evento, sobre o Chile Florestal e sobre os 
organizadores nos documentos a seguir 
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8th ICEP – Forest-based industry in Chile 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th+ICEP_Chile+forest_based_indust

ry.pdf  (12 slides) 

 

8th ICEP – A review presented by Revista Celulosa y Papel 

33(2), 2017 - (ATCP – Chile – Asociación Técnica de la Celulosa y el 
Papel – Chile, 06 páginas) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.p

df  

 

 

 

 

 

Parte 1: Apresentações orais por sessão técnica  

VIII ICEP 

 

 

 

 

As apresentações orais foram realizadas por palestrantes convidados 

(“keynotes”) ou devido às suas pertinências técnicas ou científicas 
que justificassem esse tipo de apresentação. 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th+ICEP_Chile+forest_based_industry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th+ICEP_Chile+forest_based_industry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
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Technical session 1:  

Wood & Fiber Quality 

 

 

1.1. Genetics: a tool to improve wood quality for the cellulose 
industry 

Cláudio Balocci: Bioforest Arauco / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Wood&Fiber_Arauco.Claudio+Ball

occi.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115103338454.pdf 

(Apresentação de slides – 59 slides) 

 

 

1.2. Effect of refining intensity on properties of Eucalyptus 

fibers: Santa Fé pulp – CMPC 

Jorge Luengo; Cristian Segura; Raul González: CMPC Celulosa / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.2.Wood&Fiber_Raul+Gonzalez.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093523658.pdf 

(Apresentação de slides – 28 slides) 

 

 

1.3. Determination of structural and thermal features of 

cellulose from different Eucalyptus species 

Isabel Carrillo; Regis Teixeira Mendonça; Juan Pedro Elissetche; 
Miguel Pereira: UDEC – Universidad de Concepción / Chile 

Pablo Reyes: Fundación Leitat / Chile,  

Orlando Rojas: Aalto University / Finland 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Wood&Fiber_UDEC_Cellulose.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524724.pdf 

(Abstract/Resumo – 02 páginas) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Wood&Fiber_Arauco.Claudio+Ballocci.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.1.Wood&Fiber_Arauco.Claudio+Ballocci.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115103338454.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.2.Wood&Fiber_Raul+Gonzalez.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093523658.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.3.Wood&Fiber_UDEC_Cellulose.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524724.pdf
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1.4. Evaluation of resistograph as a predictor instrument of 

basic density in plantations of Eucalyptus globulus and 
Eucalyptus nitens 

Isabel Carrillo; Regis Teixeira; Juan Pedro Elissetche: UDEC – 

Universidad de Concepción / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.Wood&Fiber_UDEC_Wood_densit

y.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524867.pdf 

(Apresentação de slides – 28 slides) 

 

 

1.5. How relevant is the measurement on the so-called acid 

soluble lignin in eucalypt wood 

Gabriel C. B. Brumano; Bianca M. Barbosa; Jorge L. Colodette; Sérgio 

A. Fernandes; Fernando J. B. Gomes: UFV; UFRRJ / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.5.Wood&Fiber_UFV_Lignin_determi

nation.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524032.pdf 

(Apresentação de slides – 31 slides) 

 

 

1.6. Impacting wood extractives content through cooking 

additive application/2017 

Carolina M. Jardim; Flávia A. Silva; Michelle B. Fernandes; Allana G. 
Kister; Ronisson A. Lima; Marco A.A. Silva; Alexandre V. Silva: 

Veracel - Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.6.Wood&Fiber_Veracel_Extractives.

pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524338.pdf 

(Apresentação de slides – 22 slides) 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.Wood&Fiber_UDEC_Wood_density.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.4.Wood&Fiber_UDEC_Wood_density.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524867.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.5.Wood&Fiber_UFV_Lignin_determination.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.5.Wood&Fiber_UFV_Lignin_determination.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524032.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.6.Wood&Fiber_Veracel_Extractives.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.6.Wood&Fiber_Veracel_Extractives.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_8_115093524338.pdf
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Technical session 2:  

Advances in Pulping Technology 

 

 

2.1. Enhancing Eucalyptus kraft pulp yield and bleachability 

Gustavo B. Souza; Cláudio B. Souza; Marina Zanao; Diego P. 
Almeida; Fernando J.B. Gomes; Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Pulping_Colodette.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095416826.pdf 

(Apresentação de slides – 41 slides) 

 

 

2.2. New techniques for evaluating pulp cooking aids 

Scott Schnelle: Solenis / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Pulping_Cooking_aids_Solenis.pd

f 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095416876.pdf 

(Apresentação de slides – 18 slides) 

 

 

2.3. Lignin: structure, properties and valorization  

Olena Sevastyanova: KTH / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.3.Pulping_Lignin_structure.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_116162050471.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_116161942509.pdf  

(Apresentação de slides – 57 slides) 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Pulping_Colodette.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095416826.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Pulping_Cooking_aids_Solenis.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.2.Pulping_Cooking_aids_Solenis.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095416876.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.3.Pulping_Lignin_structure.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_116162050471.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_116161942509.pdf
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2.4. Polysulfide cooking technology developed for hardwood: 

Fibria’s study case 

Otávio Mambrim Filho; Bibiana Ribeiro Rubin; Leonardo Mendonça 

Pimenta: Fibria / Brazil 

Jussi Piira; Guilherme Oliveira: Andritz / Brazil  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.4.Pulping_Mambrim_Polysulfide.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095417088.pdf 

(Apresentação de slides – 13 slides) 

 

 

2.5. Impregnation in kraft pulping. Explanatory mechanism 

and useful predictions 

Miguel A. Zanuttini: Universidad Nacional del Litoral / Argentina 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.5.Pulping_Zanuttini.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095417163.pdf 

(Apresentação de slides – 92 slides) 

 

 

 

 

 

Technical session 3:  

Advances in Bleaching Technology 

 

 

3.1. Application of catalyst on the eucalypt kraft pulp 

bleaching 

Marcela R. Coura; Valeria J. Gomes; Jorge L. Colodette; Fernando J. 

B. Gomes: Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Bleaching_Catalysts.pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.4.Pulping_Mambrim_Polysulfide.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095417088.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.5.Pulping_Zanuttini.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_9_115095417163.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.1.Bleaching_Catalysts.pdf
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e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153156.pdf 

 (Apresentação de slides – 22 slides) 

 

 

3.2. Strategy to reduce chemical consumption in a four-stage 

ECF bleaching 

Tiago E. S. Segura: Eldorado Brasil / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Bleaching_Eldorado.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153290.pdf 

(Apresentação de slides – 39 slides) 

 

 

 

3.3. Enzyme application for bleaching 

Adilson José Zanon; Thomas C. Holm: Buckmann / Brazil; USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Bleaching_Enzymes.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153927.pdf 

(Apresentação de slides – 18 slides) 

 

 

3.4. State of knowledge of oxygen delignification 

Adriaan van Heiningen:  University of Maine / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.Bleaching_Oxygen_delignification

.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_122122607700.pdf 

(Apresentação de slides – 44 slides) 

 

 

 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153156.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.2.Bleaching_Eldorado.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153290.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.3.Bleaching_Enzymes.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153927.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.Bleaching_Oxygen_delignification.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.4.Bleaching_Oxygen_delignification.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_122122607700.pdf
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3.5. Standard ozone bleaching sequences for Eucalyptus pulp 

Alexis Métais: Wedeco / Xylem 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.5.Bleaching_Ozone.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153290.pdf 

(Apresentação de slides – 25 slides) 

 

 

3.6. Bleach plant optimization utilizing novel measurement 
technologies complimented with advance process control 

Marty Hoskins; Renato Onofre; Gabriel Morgan: Capstone; BTG 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.6.Bleaching_Plant_optimization.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093154006.pdf 

(Apresentação de slides – 18 slides) 

 

 

3.7. Improved silicone technology for pulp washing in South 

America 

Luciana Bava; Scott Rosencrance: Kemira 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.7.Bleaching_Washing.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153645.pdf 

(Apresentação de slides – 33 slides) 

 

 

3.8. Studies of xylans deposition on oxygen delignification and 

its impacts on bleaching and pulp quality 

Marcela F. Andrade; Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Janaina R. Oliveira: Klabin / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.8.Bleaching_Xylan_deposition.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.5.Bleaching_Ozone.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153290.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.6.Bleaching_Plant_optimization.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093154006.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.7.Bleaching_Washing.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153645.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/3.8.Bleaching_Xylan_deposition.pdf
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http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153831.pdf 

(Apresentação de slides – 25 slides) 

 

 

 

 

 

Technical session 4:  

Improvements in Environmental Control and Energy Efficiency 

 

 

4.1. Modern practices of environmental control in the pulp and 

paper industry and future challenges 

Cláudio Mudadu Silva: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Environmental_Modern_Practices

_Mudadu.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539489.pdf 

(Apresentação de slides – 39 slides) 

 

   

4.2. Decreased water usage in a Eucalyptus ECF bleaching 
sequence – Full mill simulation 

Pia Jour; Katarina Gutke: AkzoNobel / Sweden  

Karin Lindgren: Innventia / Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.2.Environmental_Reduced_water_i

n_bleaching.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540638.pdf 

(Apresentação de slides – 21 slides) 

 

 

 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_10_116093153831.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Environmental_Modern_Practices_Mudadu.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.1.Environmental_Modern_Practices_Mudadu.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539489.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.2.Environmental_Reduced_water_in_bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.2.Environmental_Reduced_water_in_bleaching.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540638.pdf


 
 

54 
 

4.3. Impacts in the effluent treatment plant processing the ash 

leaching effluent from the recovery boiler 

Véssia S. Leite; Francisco B. Mattiazzo; Rafael G. Almeida; Leonardo 

R. Pimenta; Murilo S. da Silva; Fabio M. da Silva; Vivian S. Amâncio: 

Eldorado Brasil Celulose / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Environmental_Eldorado_Ash_lea

ching.pdf  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539875.pdf 

(Apresentação de slides – 37 slides) 

 

 

4.4. Influence of the alkaline residues of the pulp industry on 

the characteristics of urban solid waste leachate 
Rogério Machado Pinto Farage; Cláudio Mudadu Silva; Ana Augusta 

Passos Rezende; José João Lelis Leal de Souza; Lynn Joosstens: UFV 
/ Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.4.Environmental_Waste_leachate.p

df  

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540476.pdf 

(Apresentação de slides – 27 slides) 

 

 

4.5. Stability and resistance of aerobic granular sludge in 

bioreactors after addition of calcium 

Ismarley Lage Horta Morais; Cláudio Mudadu Silva: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.5.Environmental_Aerobic_sludge.p

df 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540742.pdf 

(Apresentação de slides – 21 slides) 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Environmental_Eldorado_Ash_leaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Environmental_Eldorado_Ash_leaching.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539875.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.4.Environmental_Waste_leachate.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.4.Environmental_Waste_leachate.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540476.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.5.Environmental_Aerobic_sludge.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.5.Environmental_Aerobic_sludge.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540742.pdf
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4.6. Mesophilic anaerobic digestion of bleached kraft pulp mill 

primary and secondary sludge 

Alice do Carmo Precci Lopes; Cláudio Mudadu Silva; André Pereira 

Rosa; Sérgio Francisco de Aquino; Diego Roberto Sousa Lima: UFV / 

Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.6.Environmental_Anaerobic_digesti

on.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539400.pdf 

(Apresentação de slides – 21 slides) 

 

 

4.7. Maximizing pulp dryer production and efficiency 

Marcia A. Serra; Kraig R. Kent; Luiz W. Pace, Rese: Nalco / Brazil; 

USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.7.Environmental_Pulp_Dryer.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540177.pdf 

(Apresentação de slides – 17 slides) 

 

 

 

Technical session 5:  

New Products from Eucalyptus Wood 

 

5.1. Production of Nano Fibrillated Cellulose (NFC) by refining 

from bleached Eucalyptus kraft pulp (BEKP) assisted by 
enzymes 

Sergio Henríquez G., Andrea Andrade A.; Miguel Pereira S.: UDEC – 
Universidad de Concepción / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.1.New_products_Nanofibrillated+ce

llulose.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.6.Environmental_Anaerobic_digestion.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.6.Environmental_Anaerobic_digestion.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094539400.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.7.Environmental_Pulp_Dryer.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_11_116094540177.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.1.New_products_Nanofibrillated+cellulose.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.1.New_products_Nanofibrillated+cellulose.pdf
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http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163353049.pdf 

(Apresentação de slides – 21 slides) 

 

 

5.2. Recovery of chemicals and by-products from the chloride 
and potassium removal system 
Felipe Irarrázabal D.; Héctor Jara M.; Raúl Arias S.; Miguel Pereira 

S.: UDEC – Universidad de Concepción / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.2.New_products_Chloride&Potassiu

m.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352386.pdf 

(Apresentação de slides – 27 slides) 

 

 

5.3. Portland cement production with dregs and grits from 

kraft pulp mills incorporation to the clinker 

Caio Torres; Cláudio Silva; Leonardo Pedrotti; Wellington Fernandes; 

Fabiane Ballotin: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.New_products_Dregs+Grits.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352868.pdf 

(Apresentação de slides – 24 slides) 

 

 

5.4. Authoydrolysis/kraft pulping as a pretreatment for 

bioethanol, furfural and acetic acid production 

María Noel Cabrera; Melissa Bariani; Juan Guarino; Leonardo Clavijo;  

Mairan Guigou; Mauricio Vique; M. Daniel Ferrari; Claudia Lareo;  
Norberto Cassella: UdelaR - Universidad de la Republica / Uruguay 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.New_products_Furfural_Acetic_a

cid.pdf 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352734.pdf 

(Apresentação de slides – 22 slides) 

 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163353049.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.2.New_products_Chloride&Potassium.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.2.New_products_Chloride&Potassium.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352386.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.3.New_products_Dregs+Grits.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352868.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.New_products_Furfural_Acetic_acid.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.4.New_products_Furfural_Acetic_acid.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352734.pdf
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5.5. Autohydrolysis of Eucalyptus wood to obtain 

hemicelluloses and improve the permeability of the material 

Y.N. Solier: M.C. Inalbon; P. Mocchiutti;  M.A. Zanuttini: Universidad 

Nacional del Litoral / Argentina 

Downloading: 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_143115457868.docx   

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.5.New_products_Hemicelluloses.pd

f 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163353337.pdf 

(Abstract/Resumo - 02 páginas) 

 

 

5.6. Kraft lignin and corn fibers addition in the production of 

Eucalyptus pellets 
B.M. Barbosa; J.L. Colodette; H.F. de Siqueira; W.L. Cândido; C.M.S. 

da Silva; A.C.O. Carneiro; F.J.B. Gomes: UFV; UFRRJ / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.6.New_products_Pellets.pdf 

e 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352462.pdf 

(Apresentação de slides – 27 slides) 

 

 

 

 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_143115457868.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.5.New_products_Hemicelluloses.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.5.New_products_Hemicelluloses.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163353337.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5.6.New_products_Pellets.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_12_116163352462.pdf


 
 

58 
 

Parte 2: Sessão de Pôsteres do VIII ICEP 

 

 
Sessão de pôsteres 

Fonte: ATCP - Chile 

 

 

Relação dos pôsteres apresentados com links para 

downloading 
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1. In depth chemical characterization of extractives from 

Eucalyptus and sugarcane bagasse and straw  

Bianca M. Barbosa; Larisse A. R. Batalha; Nara B. C. Santos; Vanessa 

L. Silva; Jorge L. Colodette: UFV / Brazil 

Luiz C. A. Barbosa: UFMG / Brazil 

Fernando J. B. Gomes: UFRRJ / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/01_Extractives.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557573.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148875.docx  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

2. A novel approach to improve bleached pulp drainability 

Iara Fontes Demuner; Jorge Luiz Colodette: UFV / Brazil 

Philippe Bernard: AxchemGroup / France 

Fernando José Borges Gomes; Jorge João Vicente Figueiredo 

Latorraca: UFRRJ / Brazil 

Luiz Celso Batalha; Valmir Balchak: AxchemGroup / Brazil  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/02_Pulp+drenability.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557797.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148915.docx 

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

3. Study of chemical and structure present in the lignins from 

sugarcane bagasse and straw for PY-GC/MS and 2D-NMR  

Alessandro Guarino Lino; Jorge Luiz Colodette; Marcela Ribeiro 

Coura; Cláudio Ferreira Lima: UFV / Brazil  

José C. del Río: IRNAS-CSIC / Spain 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Lignins+bagasse+straw.pdf  

(01 página) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/01_Extractives.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557573.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148875.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/02_Pulp+drenability.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148915.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Lignins+bagasse+straw.pdf
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http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558215.pdf  (01 página) 

 

 

4. Effect of wood quality and S/G lignin ratio in the kraft 
pulping kinetics 

Diego Pierre Almeida; Bruno de Freitas Homem de Faria; Jorge Luiz 
Colodette; Diego Cristiano Ferreira: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/04_Wood+quality_S+G.pdf  

(01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557868.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149036.docx  

(Abstract/Resumo - 01 página) 

 

 

5. Effect of autohydrolysis time and temperature in efficiency 

of sacarification of the sugarcane bagasse  

Larisse Aparecida Ribas Batalha; Felipe Pedersoli Borges; Jorge Luiz 

Colodette: UFV / Brazil 

Qiang Han; Hasan Jameel; Hou-Min Chang: NCSU / USA 

Fernando José Borges Gomes: UFRRJ / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/05_Autohydrolysis+bagasse.pdf  

(01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557936.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149080.docx 

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

6. Influence of fertilization and irrigation in the quality of 

Eucalyptus wood for cellulose production  

Nathália Ribeiro de Mattos; Jorge Luiz Colodette; Bianca Moreira 

Barbosa; Carla Priscila Távora Cabral; Juliana Marcela Paiva: UFV / 

Brazil 

Fernando José Gomes Borges: UFRRJ / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Fertilization+wood+quality.pdf  

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558215.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/04_Wood+quality_S+G.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557868.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149036.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/05_Autohydrolysis+bagasse.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557936.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149080.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Fertilization+wood+quality.pdf
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(01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557999.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149164.docx 

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

7. Characterization of sugar cane bagasse lignins using the 2D 
NMR technique  

Marcela Freitas Andrade; Jorge Luiz Colodette: UFV / Brazil 

Hasan Jameel: NCSU / USA 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/07_Lignins+bagasse.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558138.PDF  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443924.docx 

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

 

8. Características de la biomasa de Eucalyptus como energía 

María A. Guyat  Dupuy: INAF / Cuba 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/08_Biomass+Energy+Eucalyptus.pdf  

(01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558265.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100444131.doc  

 (Abstract/Resumo - 01 página) 

 

 

 

9. Lignin-based coatings for controlled release of phosphorus 
in granulated fertilizers 

F. Rotondo; R. Coniglio; L. Cantera; I. Di Pascua; L. Clavijo; A. 
Dieste: UdelaR / Uruguay 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/09_Lignins+Fertilizers.pdf  

(01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095557999.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149164.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/07_Lignins+bagasse.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558138.PDF
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443924.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/08_Biomass+Energy+Eucalyptus.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558265.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100444131.doc
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/09_Lignins+Fertilizers.pdf
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http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558516.pdf  (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443994.docx   

(Abstract/Resumo - 01 página) 

 

 

10. Yield assessment of cellulose nanocrystals obtained from 
kraft pulp by chemical oxygen demand (COD). 

Maria Graciela Aguayo; Monserrat Salamanca; Claudia Oviedo; 
William Gacitúa: Universidad de Bío Bío / Chile 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10_Nanocrystals.pdf  

(Abstract/Resumo - 01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149223.pdf   

(Abstract/Resumo - 01 página) 

 

 

11. Efecto de número kappa de pulpaje de eucalipto sobre 

rendimiento y propiedades físico-mecánicas  

Jorge Luengo; Omar Uyarte; Raúl González:  CMPC Celulosa / Chile  

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11_Kappa+Number+Pulp+Quality.pd

f  (Abstract/Resumo – 01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443852.docx  

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

12. Online measurements of vessel cells and fiber wall 
thickness 

Öjvind Sundvall: Pulpeye AB / Sweden 

Downloading: 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558308.pdf (01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149288.pdf (01 página) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12_Vessel+elements.pdf  

(01 página) 

 

 

 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558516.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443994.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/10_Nanocrystals.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149223.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11_Kappa+Number+Pulp+Quality.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11_Kappa+Number+Pulp+Quality.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443852.docx
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114095558308.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100149288.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12_Vessel+elements.pdf
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13. Microscopy Eucalyptus benthamii wood, a promissing 

species for the cellulose sector in Southern Brazil  

Talita Baldin; José Newton Cardoso Marchiori: UFSM / Brazil 

Omar Uyarte: CMPC Celulosa / Chile 

Glêison Augusto dos Santos: UFV / Brazil 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13_Eucalyptus+benthamii+wood+pul

p.pdf  (Abstract/Resumo - 01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443963.docx   

(Abstract/Resumo - 01 página) 

 

 

14. Comparative characterization of acetylated heteroxylan 
from Eucalyptus, sugarcane bagasse and sugarcane straw 

Danila Morais de Carvalho; Jorge Luiz Colodette; Gustavo Souza Lima 
Bittencourt de Souza: UFV / Brazil 

Antonio Martinez-Abad; Francisco Vilaplana; Mikael E. Lindström; 
Olena Sevastyanova:  Royal Institute of Technology /  Sweden 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/14_Acetylated_Heteroxylans.pdf 

(Abstract/Resumo – 02 páginas) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148834.docx 

(Abstract/Resumo – 02 páginas) 

 

 

15. Structural evaluation of lignins derived from eucalypt, 
sugar cane bagasse and straw using modern techniques 

Alessandro Guarino Lino; Jorge Luiz Colodette; Marcela Ribeiro 
Coura: UFV / Brazil 

José C. del Río; Cláudio Ferreira Lima: Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla / Spain. 

Downloading: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/15_Lignins_Eucalyptus_Bagasse_Stra

w.pdf (Abstract/Resumo – 01 página) 

http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148959.docx 

(Abstract/Resumo – 01 página) 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13_Eucalyptus+benthamii+wood+pulp.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13_Eucalyptus+benthamii+wood+pulp.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100443963.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/14_Acetylated_Heteroxylans.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148834.docx
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/15_Lignins_Eucalyptus_Bagasse_Straw.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/15_Lignins_Eucalyptus_Bagasse_Straw.pdf
http://www.atcp.cl/Docs/Documentos/Doc_13_114100148959.docx
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Colóquios Internacionais sobre Celulose de Eucalipto 

 

Relatos de Vida 
 

Colóquios 2003 - 2017 
 

 

  
Ao estimado professor Gomide, um dos idealizadores dos colóquios do eucalipto – a 

admiração e saudade de seus amigos eternos 

 

 

 

Apesar do fato de que a concepção dos colóquios tenha acontecido 

em um evento em que eu também estive presente (28º Congresso 

EUCEPA, em Portugal, em 2003), a primeira vez que eu fui conhecer 
sobre o fato aconteceu através de um contato telefônico recebido do 

professor Jorge Luiz Colodette, por volta de junho de 2003. Na época, 
eu era presidente da ABTCP e o amigo Colodette me consultou sobre 

a possibilidade de a ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose 
e Papel) organizar e patrocinar o primeiro colóquio, ainda em 2003. 

Como a ABTCP estava repleta de atividades já programadas e 
orçamentadas, sugeri que a ABTCP se colocasse como entidade 

apoiadora, facilitadora e promotora, porém não teríamos 
disponibilidades para organizar o evento como havia sido proposto.  

Com esse apoio e também do portal Celulose Online, os amigos da 
UFV (Universidade Federal de Viçosa) se orquestraram também com 

a SIF (Sociedade de Investigações Florestais) de forma motivada e 
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criativa, de tal forma, que já em setembro desse ano, estavam 

realizando, na cidade de Viçosa-MG o Primeiro ICEP – International 
Colloquium on Eucalyptus Pulp. 

Naquela época, havia grandes interrogações sobre a polpação e sobre 

o branqueamento das celuloses kraft de eucalipto. Os ácidos 
hexenurônicos haviam sido descobertos havia pouco tempo, as 

mudanças ocorriam rapidamente nas tecnologias de cozimento e de 
branqueamento, bem como os circuitos de água se fechavam e com 

isso, ocorriam novos problemas a serem resolvidos. Um deles era a 
reversão de alvura da polpa, que foi o principal alavancador para que 

o primeiro colóquio fosse logo realizado. A ideia original na verdade 
não era para um grande evento, mas apenas para uma reunião 

técnica envolvendo renomados pesquisadores para debater algum 
tema tecnológico, como era o caso dos avanços nos processos de 

polpação e branqueamento.  

A realização na cidade de Viçosa, longe de aeroportos e de difícil 

acesso, não induzia a supor que seria um evento para um grande 
número de pessoas. Supunha-se que além dos palestrantes 

convidados, não deveria ser muito grande a participação de outros 

técnicos. Foi uma surpresa notar, que para um evento criado de 
forma tão rápida, surgissem quase 150 inscritos e cerca de 30 

excelentes trabalhos de pesquisa. Com certeza, isso tudo se deveu 
em muito ao completo envolvimento dos professores Jorge Luiz 

Colodette e José Lívio Gomide, dois dos maiores conhecedores das 
polpas e madeiras de eucalipto.  

Aproveitou-se ainda da necessidade da inauguração das novas 
unidades de educação e pesquisa do LCP – Laboratório de Celulose e 

Papel da UFV (http://www.lcp.ufv.br/) para se realizar 
simultaneamente as duas coisas, em setembro de 2003. Um duplo 

significado, uma dupla aposta no futuro, que acabaram se 
concretizando com sucesso. 

 
O Segundo Colóquio aconteceu em 2005 na cidade de Concepción, 

no Chile, tendo como principal anfitriã a ATCP – Chile – Asociación 

Técnica de la Celulosa y el Papel (http://www.atcp.cl). As demais 
instituições apoiadoras e que regularmente colaboram na organização 

dos colóquios também estiveram cooperando: UFV – Universidade 
Federal de Viçosa; SIF – Sociedade de Investigações Florestais; 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel e portal 
Celulose Online. Nossos especiais cumprimentos à ATCP – Chile que 

sempre tem colocado sua colaboração para que os colóquios sigam 
esse processo de rotatividade entre países, fortalecendo assim os 

laços de amizade entre os diversos países detentores de tecnologias e 
fabricantes de celuloses de eucalipto. 

Nessa segunda edição do colóquio participaram cerca de 180 técnicos 
e pesquisadores, entre participantes e palestrantes. A maior 

http://www.lcp.ufv.br/
http://www.atcp.cl/
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delegação foi a chilena, como esperado, mas a delegação brasileira 

também despontou com cerca de 30 pessoas.  A temática básica do 
evento de 2005 discorreu sobre a qualidade da madeira e fibras dos 

eucaliptos e o aumento da produtividade industrial. Diversas 

excelentes palestras foram apresentadas sobre isso e algumas se 
converteram em referência mundial sobre o assunto. 
 

O Terceiro Colóquio aconteceu em 2007 na cidade de Belo 
Horizonte, Brasil, tendo como principal anfitriã a UFV – Universidade 

Federal de Viçosa. As demais instituições apoiadoras e que 
regularmente colaboram na organização dos colóquios também 

estiveram cooperando para o sucesso do evento: SIF – Sociedade de 

Investigações Florestais; ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel, ATCP – Chile – Asociación Técnica de la Celulosa y 

el Papel e portal Celulose Online. 

Nessa terceira edição do colóquio participaram cerca de 320 técnicos 

e pesquisadores, entre participantes e palestrantes. A temática básica 
do evento de 2007 discorreu sobre produtividade e o foco era 

“Maximizing Throughput and Quality”. Cerca de 50 excelentes 
palestras foram apresentadas sobre isso e algumas se converteram 

em referência mundial sobre o assunto. Além disso, foram 
apresentados inúmeros trabalhos na forma de pôsteres. 

 
O Quarto Colóquio aconteceu em 2009, na cidade de Concepción, 

Chile, tendo como principais anfitriãs a UDEC – Universidade de 
Concepción (http://www.udec.cl), a UDT – Unidad de Desarrollo 

Tecnológico (http://www.udt.cl) e a ATCP – Chile – Asociación 

Técnica de la Celulosa y el Papel (http://www.atcp.cl). As demais 
instituições apoiadoras e que regularmente colaboram na organização 

dos colóquios também estiveram cooperando para o sucesso do 
evento: SIF – Sociedade de Investigações Florestais; ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel e portal Celulose 
Online. Foi uma organização complicada fruto da crise financeira 

mundial que se iniciou em meados de 2008. Originalmente o evento 
aconteceria no Uruguai, sob a promoção do LATU – Laboratório 

Tecnológico del Uruguay, mas as dificuldades que se instalaram pelo 
surgimento abrupto da crise colaboraram para que o evento se 

transferisse para o Chile, acontecendo paralelamente a um evento 
que a UDEC e UDT já haviam programado sobre biorrefinarias 

integradas: II Congreso Latino-Americano de Biorefinerías, Materiais 
e Energia (04 a 06 de maio de 2009). Para que isso se materializasse 

e se tornasse um sucesso foi fundamental a colaboração dos amigos 

Alex Berg, Raul González e Jorge Colodette. Cerca de 20 excelentes 
palestras foram apresentadas por técnicos internacionais e pelo 

pessoal da casa (Chile), colaborando para uma intensa interação 
entre os participantes. 

http://www.udec.cl/
http://www.udt.cl/
http://www.atcp.cl/
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O Quinto Colóquio aconteceu em 2011, na cidade de Porto Seguro, 
Arraial da Ajuda, Brasil, tendo como principal anfitriã a UFV – 

Universidade Federal de Viçosa, com as parcerias de SIF – Sociedade 
de Investigações Florestais, portal Celulose Online e ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Participaram mais 
de 300 técnicos e pesquisadores, entre participantes e palestrantes. A 

temática básica do evento de 2011 discorreu sobre a qualidade da 
madeira e fibras dos eucaliptos, plataformas em biorrefinarias, 

processos e produtos e produtividade industrial. Diversas excelentes 
palestras foram apresentadas sobre isso e algumas se converteram 

em referência mundial sobre o assunto.  

 
O Sexto Colóquio aconteceu na cidade de Colonia del Sacramento, 

no Uruguai. Depois de uma tentativa frustrada para organizar o 
evento no Uruguai em 2009, muito em função da crise financeira que 

atingiu o mundo ao final da década passada, finalmente nosso país 
irmão e vizinho pode finalmente ter seu colóquio do eucalipto para 

poder mostrar ao mundo a sua presença e efetiva participação na 
produção de celulose e papel de eucalipto. O Colóquio no Uruguai era 

uma meta de todos os envolvidos na rede produtiva do eucalipto 
naquele país. Não é de se surpreender que o colóquio tenha sido um 

enorme sucesso, tanto em quantidade, qualidade e presença de 
pessoas com enormes contribuições tecnológicas sobre as celuloses e 

os papéis fabricados com as fibras mágicas obtidas das madeiras dos 
eucaliptos. 

O Colóquio aconteceu em novembro de 2013 e teve quatro dias de 

apresentações na forma de palestras orais e textos técnicos na forma 
de pôsteres (24 a 27 de novembro). Ao final, foram realizadas, aos 

que tivessem interesse, duas visitas opcionais às duas principais 
fábricas de celulose kraft branqueada de eucalipto do país: Montes 

del Plata (MdP), na cidade de Punta Pereira e UPM na cidade de Fray 
Bentos. São duas das mais modernas e eficientes fábricas globais de 

celulose kraft, ambas no estado da arte tecnológico. A organização do 
Sexto ICEP esteve sob a direção e liderança da Facultad de Ingeniería 

(FING), da Universidad de la República (UdelaR) e da empresa 
Montes del Plata.  O tema central do sexto colóquio foi: "Back to 

basics: taming wood raw materials and processes". O foco foi a 
produção de polpa, papel, energia e biomateriais a partir das 

florestas de eucalipto, com forte ênfase nos avanços tecnológicos 
nessas áreas. Participaram especialistas renomados de todas as 

regiões do mundo celulósico-papeleiro do eucalipto, o que enriqueceu 

sobremaneira a qualidade do colóquio. Compartilharam 
conhecimentos eucalípticos algumas dezenas de especialistas e 

estudiosos de inúmeros países que vislumbram os eucaliptos como 
fontes de agregação de valor à economia e à sustentabilidade 

regional e global, tais como: Uruguai, Brasil, Chile, Argentina, 
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Finlândia, Suécia, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos da 

América, dentre outros. 

 

Sobre as edições do Sétimo e Oitavo ICEP, sugerimos que 
conheçam mais dos mesmos na parte inicial dessa Eucalyptus 

Newsletter de número 55, onde estão descritos detalhes dos eventos 
e também disponibilizadas as apresentações orais e em pôsteres 

 

 

Recordações dos colóquios 

                  

1st ICEP em Viçosa-MG 

 

3rd ICEP em Belo Horizonte-MG 
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4th ICEP em Concepción - Chile 

 

 
 

5th ICEP em Porto Seguro-BA, Brasil 
 

 

5th ICEP em Porto Seguro-BA, Brasil 
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6th ICEP em Colonia del Sacramento, Uruguai. 

 

 

A seguir, apresentamos alguns artigos e referências sobre os 
colóquios e que podem ajudar a conhecer mais sobre os mesmos: 

 

Colóquio internacional. Rede de informações internacionais. 

Afonso Moura; Fábio Saraiva. O Papel (Novembro): 115. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1th_ICEP_O_Papel_2003.pdf  

 

Programa do II Coloquio Internacional sobre Celulosa de 

Eucalipto. ATCP-Chile. 06 pp. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2th_ICEP_Chile_2005.pdf  

 

IV Coloquio dos eucaliptos. ATCP-Chile. Revista Celulosa y Papel 

(Agosto): 01-05. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4th_ICEP_ATCP_Chile.pdf  

 

Program. 4th ICEP – International Colloquium on Eucalyptus 

Pulp. ATCP-Chile. 03 pp. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4th_ICEP_Chile_2009.pdf 

 

5to Coloquium Internacional de Pulpa de Eucalipto. Miguel Ângel 

Pereira. Revista Celulosa y Papel. 02 pp. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5th_ICEP+ATCP_Chile.pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1th_ICEP_O_Papel_2003.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2th_ICEP_Chile_2005.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4th_ICEP_ATCP_Chile.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4th_ICEP_Chile_2009.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5th_ICEP+ATCP_Chile.pdf
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Indústria de la celulosa en Chile. ATCP-Chile. 5th International 

Colloquium on Eucalyptus Pulp.  Apresentação em PowerPoint: 17 
slides. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5th_ICEP_About+Chile.pdf  

 

6th International Colloquium on Eucalyptus Pulp: Program and 
Organizers. 02 pp. (2013) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6th_ICEP_Uruguay_2013.pdf 

 

7th International Colloquium on Eucalyptus Pulp (7th ICEP). 
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Revista O 

Papel (Julho): 41. (2015) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7th_ICEP_O_Papel_Julho2015.pdf 

 

VIII Coloquio Internacional sobre Celulosa de Eucalipto. 8th  

International Colloquium on Eucalyptus Pulp (8th ICEP). ATCP-
Chile. Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel. Revista Celulosa y 

Papel 33(2). 06 pp. (2017) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.p

df  

 

Forest industry in Chile. ATCP-Chile. 8th International Colloquium 

on Eucalyptus Pulp.  Apresentação em PowerPoint: 12 slides. (2017) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.p

df  

 

 

Aguardem edições futuras da Eucalyptus Newsletter apresentando novos 

eventos dos ICEP’s, pois a continuidade dos mesmos é uma garantia para 

que conhecimentos relevantes e adicionais venham a ser disponibilizados e 

compartilhados com a sociedade. 

 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/5th_ICEP_About+Chile.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/6th_ICEP_Uruguay_2013.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/7th_ICEP_O_Papel_Julho2015.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/8th_ICEP_Revista_ATCP_Chile2017.pdf
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