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Histórico, Atividades, Pessoas, Instituições, Integrações
Disponibilização Digital de Publicações e Materiais
Relevantes Produzidos pela Rede RIADICYP

Parte I – Livros, Oficinas, Boletins, Apresentações e Artigos

Gente Criativa & Tecnologia, Celulose, Papel, Produtos Lignocelulósicos

Criação dessa edição especial da Eucalyptus Newsletter de disponibilização
em mídia eletrônica da história, conquistas e publicações sobre o setor de
celulose, papel e produtos lignocelulósicos, desenvolvidas pela RIADICYP:
Celso Foelkel
Resultante da cooperação entre:

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento (Celso Foelkel)

RIADICYP - Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en
Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos

Organizações facilitadoras:

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en
Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos
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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

Suzano Papel e Celulose

Veracel Celulose
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2000 a 2016

2016 

RIADICYP
Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en
Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
Na transição dos milênios, entre 1999 e 2001, começou a ser articulada e
estruturada a criação de uma rede de pessoas qualificadas e inovadoras,
que juntamente com algumas instituições universitárias e de pesquisa e
desenvolvimento, passariam a influenciar e a ampliar os modelos vigentes
de geração e disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos
sobre celulose e papel.
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A ideia de formação dessa rede surgiu em 1999, e ao longo dos dois anos
seguintes, ela foi sendo consolidada e oficializada com o nome inicial de
RIADICYP – Rede IberoAmericana de Docencia e Investigación en Celulosa y
Papel.
Para se conseguir adesão de membros e debater os objetivos dessa nova
rede, foi desenvolvido um congresso técnico setorial, cuja primeira edição
aconteceu em outubro de 2000 na cidade de Iguazú, província de Misiones,
Argentina.
Com a oportunidade de serem colocados juntos os potenciais membros da
rede no primeiro CIADICYP (Congreso IberoAmericano de Investigación en
Celulosa y Papel) se conseguiram obter as necessárias sinergia e
energização para que, em pouco tempo mais, a rede estivesse criada a
atuando, incluindo pessoas e instituições de diversos países da IberoAmérica.
A RIADICYP foi criada com a finalidade básica de favorecer relacionamentos
e integrações a níveis técnicos e científicos entre pessoas e organizações de
ensino e pesquisa em celulose e papel. Através disso, esperava-se que
surgissem, como realmente aconteceram, novos projetos de ensino e
pesquisa entre os membros da rede. Graças a isso, tornou-se viável a
obtenção de financiamentos e apoios para esses projetos, favorecendo a
geração de integrações multilaterais e de cooperações entre pesquisadores,
docentes e instituições de ensino e pesquisa (públicas e privadas).
Frente aos bons resultados alcançados desde o início da atuação da rede, o
escopo geográfico, bem como o número de membros individuais e
institucionais, foram sendo gradualmente aumentados. Foi vetor importante
para que isso acontecesse, tanto a liderança e coordenação da rede, como
também a continuidade dos congressos CIADICYP, em frequência de dois
anos (anos pares). Assim, os membros tinham oportunidades frequentes de
se encontrarem para adequação dos rumos de governança e de estratégias
tecnológicas para a RIADICYP.
Após 18 anos de seu estabelecimento (ou da proposta de criação), que
aconteceu em outubro de 2000 em Iguazú, a RIADICYP vem cumprindo
com sucesso o seu papel de aproximação de especialistas do setor de
celulose e papel, integrando-os e favorecendo o desenvolvimento
tecnológico e de qualificação de recursos humanos para e nesse setor.
Uma das principais características desse atual milênio, onde se insere a
RIADICYP, tem sido exatamente a integração de pessoas através de redes
sociais de relacionamentos. Foi, portanto, uma iniciativa de enorme visão,
quando se decidiu pela formação de uma rede de cientistas, técnicos e
acadêmicos no setor de celulose e papel, quando sequer ainda existiam
redes sociais na web. O FaceBook e a LinkedIn foram criados em 2003, o
Orkut em 2004, a rede ResearchGate em 2008 e finalmente, o WhatsApp
em 2009. Logo, a RIADICYP, como uma rede, mostra uma espécie de
pioneirismo para o nosso setor. Infelizmente, por não dispor de recursos
humanos e materiais para se estruturar na forma de uma rede digital, a
RIADICYP passou a se valer de mensagens de e-mail às partes interessadas
(membros, parceiros e sociedade interessada) e de uma rica página na web
(infelizmente, temporariamente descontinuada).
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Por outro lado, com as facilidades hoje disponibilizadas em termos de redes
sociais, a RIADICYP tem tudo para obter essa posição de pioneirismo de
atuação em rede digital setorial, valendo-se, como sugestão, da criação de
páginas no FaceBook, LinkedIn, Twitter, ou mesmo de um canal no
WhatsApp para incrementar a integração e a comunicação com seus
membros e demais interessados por suas atividades, produtos e serviços.
De qualquer forma, pode-se dizer que, na época de sua criação, a rede
RIADICYP constituía-se em uma das redes tecnológicas pioneiras na IberoAmérica em buscar essas vantagens do esforço integrado e voluntário
através de parcerias e de comunicação entre pessoas e entidades de
docência e pesquisa em celulose e papel.
Com a explosão atual de recursos informacionais na web e a abundância de
conhecimentos gerados, a RIADICYP pode e deve buscar se valer das novas
tecnologias disponibilizadas para incrementar o atingimento de seus
principais objetivos: integração e esforço cooperativo em docência e
pesquisas tecnológicas. Com isso, fortaleceria ainda mais sua rota em
direção ao futuro.
Apesar das dificuldades normais em termos de recursos escassos, de
gerenciamento da complexidade de uma rede multi-países e multi-idiomas,
a RIADICYP tem crescido em abrangência geográfica e em escopo de
atuação. A partir de 2010, os membros da rede também passaram a
desenvolver mais intensamente projetos e estudos em biorrefinarias
integradas e materiais lignocelulósicos, motivo esse que ocasionou a
alteração do nome da rede em 2016 para Red IberoAmericana de Docencia
e Investigación en Celulosa, Papel e Productos Lignocelulósicos, mantendo a
sigla e acrônimo RIADICYP.
Também a governança sofreu alterações com a criação da Associação
RIADICYP, que começou a ser estruturada em 2010. A associação facilitaria
a obtenção de recursos financeiros, daria estrutura jurídica e legal à rede e
favoreceria a agregação e liderança em relação a outros tipos de redes que
surgiram a partir e ligadas à RIADICYP, como as redes RIARREC e ProValor.

HISTÓRICO E CONSOLIDAÇÃO DA RIADICYP
Em 1999, através de proveitosos e frutíferos contatos entre algumas
instituições de ensino e pesquisa do setor, com a liderança inicial dos
doutores Maria Cristina Area (UNaM – Universidad Nacional de Misiones,
Argentina); Song Won Park (USP – Universidade de São Paulo, Brasil) e
José Mangolini Neves (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Brasil), surgiu a ideia de se organizar um congresso com a
finalidade de atrair pessoas altamente qualificadas do setor de celulose e
papel, que atuassem em ensino universitário, pesquisa científica e
tecnológica em países da Ibero-América.
Nesse congresso, que aconteceu em Iguazú, Argentina, o objetivo principal
foi colocar juntas pessoas influentes desse setor para que debatessem
mecanismos de se criarem rotas conjuntas para pessoas e instituições,
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focando-se principalmente no esforço integrado e voluntário dos
integrantes. Esse primeiro CIADICYP (Congreso IberoAmericano de
Investigación en Celulosa y Papel) se tornou viabilizado pelo apoio de
instituições que estimulam o desenvolvimento científico e tecnológico de
profissionais e instituições de ensino e pesquisa no Brasil (CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e na
Argentina (SECyT Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva).
O evento de 2000 contou com mais de 100 participantes, que atenderam ao
convite e foram esperançosos para debater esse projeto de criação de uma
nova entidade integradora, que estava sendo semeada pelos pioneiros
idealizadores da mesma (doutores Maria Cristina Area, Song Won Park e
José Mangolini Neves). Figuras relevantes e admiradas no setor de celulose
e papel foram convidadas para apresentações e para os debates, bem como
foi grande a participação de recém-formados doutores, mestres e
engenheiros iniciantes no setor.
Os principais objetivos que o CIADICYP 2000 tinha eram os seguintes:







Colocar juntas pessoas relevantes do setor de pesquisa e ensino em
celulose e papel em países iberoamericanos;
Informar sobre o crescimento da filosofia do trabalho em redes, algo
que a Dra. Maria Cristina Area esteve a conhecer melhor em viagem
de estudos ao Canadá;
Verificar interesses de adesão ao propósito de se criar uma rede;
Obter sugestões e voluntários para a estruturação da rede;
Conquistar adesões de membros individuais e institucionais;
Difundir o valor da recém-criada RIADICYP através dos novos
membros e participantes do CIADICYP 2000.

Esse evento pioneiro dos CIADICYPs ofereceu então a oportunidade que
pessoas criativas e sonhadoras do setor de celulose e papel se reunissem e
assinassem um documento de intenção de adesão na nova rede que eles
mesmos estavam ajudando a nascer. Representantes de mais de 30
institutos de P&D, de universidades e de associações técnicas estavam
presentes e a maioria se entusiasmou com a proposta e aderiram à nova
rede. Minha adesão à RIADICYP aconteceu mais tarde, em 2008, quando
me tornei o membro número 122 da entidade.
Tive a felicidade de estar presente no evento de Iguazú em 2000,
representando a ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
Participei também da reunião dos representantes das instituições
universitárias e dos centros de investigação tecnológica para avaliação da
proposta de criação de um novo mecanismo de integração e cooperação
multinacional na Ibero-América. Optou-se pela formação de uma rede
voluntária e sem custos aos participantes, que foi denominada de RIADICYP
– Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel. Os
recursos para manutenção, estruturação e ampliação da rede seriam
buscados através financiamentos públicos, patrocínios, serviços e parcerias.
Criou-se então um grupo para estrategiar o escopo, a delimitação
geográfica e a abrangência da rede. A opção pelos países iberoamericanos
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se deveu à similaridade de matérias-primas fibrosas, processos industriais,
produtos celulósico-papeleiros, idiomas e linhas de pesquisa e ensino.

Seleção de imagens do CIADICYP 2000, quando o autor desse informativo sobre a
rede RIADICYP teve oportunidade de compartilhar os sonhos e admirar os
momentos de criação dessa rede tecnológica para o setor de celulose e papel

A RIADICYP foi-se consolidando gradualmente a partir do evento de Iguazú.
Em 2001, com sua estruturação já definida, a rede foi oficializada. Quando
da realização do Segundo CIADICYP, em Campinas, no ano de 2002, já se
tinha uma governança definida, escopos estabelecidos e se buscavam
intensificar ações técnicas, aumentar número de membros e criar novas
estratégias e rotas.
Como os recursos financeiros eram sempre escassos pela não cobrança de
taxas de adesão e quotas de anuidade, a RIADICYP dependia da busca de
apoio através financiamentos a fundo perdido por instituições
governamentais de apoio ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Na
fase inicial da rede, entre 2004 a 2008, a RIADICYP contou com apoio do
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CYTED – Programa IberoAmericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo. Trata-se de um programa multinacional estabelecido em 1984
para atender a 21 países iberoamericanos que formalizaram adesão ao
programa.
Com os recursos recebidos do CYTED, a RIADICYP teve um período de
grandes realizações, como as que se seguem: edição de livros; organização
de congressos CIADICYPs, oficinas (“talleres”) e seminários; fomento a
projetos de parceria para ensino e pesquisa entre seus membros; difusão
de seus produtos e serviços através de página na web; estímulo ao
surgimento de outras redes parceiras (RIARREC e ProValor); etc.
A partir de 2010, após o término do projeto financeiro com o CYTED e com
as mudanças globais em termos de instabilidades políticas e econômicas, o
mundo mudou, e com isso, mudou também o setor de celulose e papel. O
setor abrangido pelo escopo da RIADICYP passou a ter mais consolidações e
fusões entre empresas, reduzindo o número de produtores e de
fornecedores. Surgiam e cresciam também as oportunidades que se
desenhavam para as biorrefinarias de biomassa integradas ao setor de
celulose e papel. Havia muita demanda para estudos de novas tecnologias a
partir da biomassa florestal para atender ao desenvolvimento de novos
produtos lignocelulósicos, que se tornavam esperanças de negócios
proveitosos ao setor.
Para se adequar a essas mudanças sistêmicas e setoriais, a RIADICYP
também tem procurado mudar, em termos de:
 Criação em 2010 da Associação RIADICYP, paralela à rede RIADICYP
voluntária e gratuita. O objetivo da associação seria facilitação de
obtenção de recursos financeiros, legalização jurídica e fiscal,
possibilidades de emissão de faturas e notas fiscais, etc.
 Inclusão, no escopo da rede RIADICYP, de pesquisas e de ensino em
biorrefinarias e seus produtos lignocelulósicos. Essa orientação
acabou inclusive resultando na mudança do nome da rede (e da
associação), que a partir de 2016 passou a se chamar RIADICYP Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en Celulosa, Papel y
Productos Lignocelulósicos.
 Criação de eventos e linhas de pesquisa e ensino em biorrefinarias e
produtos lignocelulósicos. Em 2013, foi organizado pela RIADICYP e
realizado o primeiro dos eventos denominados International
Symposium on Lignocellulosic Materials (IntSymLignCellMat). O
evento passaria a acontecer a cada dois anos, ocupando o espaço dos
anos ímpares, já que os CIADICYPs acontecem nos anos pares. Para
os eventos IntSymLignCellMat a RIADICYP tem buscado parcerias
com outras entidades e associações que também atuam com
biorrefinarias, bioeconomia e produtos lignocelulósicos.
Similarmente a outras entidades técnicas e que dependem de trabalho
voluntário e dispondo de poucos recursos financeiros, a RIADICYP também
enfrenta picos e vales de autoestima e de visões diferentes sobre sua
existência e seu futuro. A partir da crise financeira global de 2008, a vida
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mudou para quase todos no planeta. Talvez agora seja um momento
adequado de reinvenção para muitos, inclusive para a RIADICYP.
Ferramentas existem, a maioria acessível a custos reduzidos; demanda
pelos produtos da RIADICYP, também. Portanto, mais uma vez a rede,
como tantas outras entidades similares, encontra-se face-a-face com
exigências de buscar novos modelos de criação e de interação entre
membros e sociedade para manter sua atuação vencedora até o momento.
Boa sorte amigos nesses novos e requeridos desafios.
Esse breve histórico da RIADICYP nos indica que a rede só conseguiu se
converter em um exemplo de sucesso pelo trabalho voluntário e apaixonado
de algumas dezenas de pesquisadores e professores do setor de celulose e
papel em alguns dos países da Ibero-América.
Apesar de ser muito fácil se esquecer de algum nome, mas cujo erro pode
ser facilmente corrigido por ser essa Eucalyptus Newsletter uma publicação
digital, considero oportuno valorizar alguns dos principais colaboradores da
RIADICYP, sem os quais a rede teria tido uma dimensão e um sucesso
menores. Essas pessoas dedicadas somaram seus esforços e sonhos para
agregar valor e credibilidade à RIADICYP.
Para evitar hierarquizar os que colaboraram e colaboram até hoje com a
RIADICYP, relacionarei os nomes desses notáveis colaboradores em ordem
alfabética de primeiro nome:
São eles, em ordem alfabética de primeiro nome:


















Agustín García Rodriguez (UCLV – Universidad Central “Marta Abreu”
de Las Villas, Cuba)
Àngels Pelach (UdG - Universitat de Girona, Espanha)
Antônio Aprígio da Silva Curvelo (USP – Universidade de São Paulo,
Brasil)
Francides Gomes da Silva Júnior (USP – Universidade de São Paulo,
Brasil)
Gladys Mogollón Briceño (ULA – Universidad de Los Andes,
Venezuela)
Javier González Molina (UC – Universidad de Chile, Chile)
Jorge Alberto Velásquez Jimenez (UPB - Universidad Pontifícia
Bolivariana, Colômbia)
Jorge Luiz Colodette (UFV – Universidade Federal de Viçosa, Brasil)
José Francisco Colom Pastor (UPC – Universitat Politècnica de
Catalunya, Espanha)
José Mangolini Neves (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
Brasil)
José Turrado Saucedo (UG – Universidad de Guadalajara, México)
Juan Carlos Villar Gutiérrez (INIA – Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agrária, Espanha)
Luis Ángel Soria (UdeLAR – Universidad de La República, Uruguai)
Luis Jiménez Alcaide (UdC - Universidad de Córdoba, Espanha)
Luiz Pereira Ramos (UFPR – Universidade Federal do Paraná, Brasil)
Maria Cristina Area (UNaM - Universidad Nacional de Misiones,
Argentina)
Maria da Graça Videira Sousa Carvalho (UC – Universidade de
Coimbra, Portugal)
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Maria Luíza Otero D’Almeida (IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, Brasil)
Maria Soledad Gutierrez Parodi (UDELAR – Universidad de la
Republica, Uruguay)
Miguel Ángel Mário Zanuttini (UNL – Universidad Nacional del Litoral,
Argentina)
Miguel Ladero Galán (UCM – Universidad Complutense de Madrid,
Espanha)
Mirtha Maximino (UNL – Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Nivaldo Santos (UCLV – Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas, Cuba)
Orlando Rojas (Aalto University, Finlândia)
Paulo Jorge Tavares Ferreira (UC – Universidade de Coimbra,
Portugal)
Pedro Fardim (Abo Akademy University, Finlândia)
Pere Mutjé (UdG – Universitat de Girona, Espanha)
Ricardo Antonio Silva Soto (UC – Universidad de Chile, Chile)
Silvana Elena Mariani (UACh - Universidad Austral de Chile, Chile)
Song Won Park (USP – Universidade de São Paulo, Brasil)
Teresa Vidal (UPC – Universitat Politècnica de Catalunya, Espanha)

Atualmente, a RIADICYP conta com aproximadamente 150 membros
individuais ativos, sendo que os países que lideram em número de membros
são os seguintes: Argentina (33); Espanha (31); Brasil (19); Portugal (16);
Uruguai (15); Venezuela (12). Outros países representados: Canadá,
Colômbia, Cuba, El Salvador, USA, Finlândia, México, Peru e Turquia.
Como membros institucionais, a rede RIADICYP possui diversas
universidades e centros de pesquisa públicos ou privados, sendo que a
maioria deles já foram citados quando da listagem das pessoas notáveis da
rede.
Por outro lado, a Associação RIADICYP ainda se encontra em processo de
consolidação, mas já conta com aproximadamente 25 sócios individuais
pagantes e está em busca de fortalecimento e crescimento para poder
melhorar o nível de gestão financeira das duas RIADICYPs (rede e
associação).
Seguem algumas publicações, atas e relatórios históricos que possibilitam
conhecer mais sobre o processo de criação e consolidação da rede e da
Associação RIADICYP:
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_2001_Noticias+Constituicion+RIA
DICYP.pdf (Criação da rede RIADICYP, 2001)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_RIADICYP_Noticias-de-la-Red.pdf
(Notícias sobre a rede RIADICYP, em 2001)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Ata_RIADICYP.pdf (Ata de reunião em
2002)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2010_Creacion_Asociacion_RIADICYP.pdf
(Criação da Associação RIADICYP, em 2010)
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RIADICYP: O QUE É E COMO ATUA?
Nos diversos documentos e apresentações feitos sobre a RIADICYP ela é
definida como sendo:
“...um instrumento de caráter científico e técnico, autônomo, independente,
aberto e permanente. Está formada por pesquisadores, docentes, técnicos e
organizações afins do setor de celulose, papel e produtos lignocelulósicos
localizados em países iberoamericanos. Os membros possuem o objetivo
final de fomentar o diálogo e a cooperação, promovendo iniciativas e
projetos nacionais e internacionais de investigação científica e tecnológica,
formação de recursos humanos e inovações nas áreas de materiais
lignocelulósicos, celulose, papel e sua reciclagem. O objetivo é unir esforços
em soluções de problemas comuns aos participantes de um ou mais países.
Com isso, buscam-se otimizar recursos, aumentar a capacidade de
pesquisas, de formar pessoas qualificadas e de gerar vinculação
tecnológica”.
Os membros da RIADICYP são integrantes da comunidade técnica e
científica, em especial de países iberoamericanos e que atuam no setor de
celulose, papel e biorrefinarias integradas a esse setor. Os membros
dividem-se em: membros individuais (pessoas das áreas tecnológicas
públicas e privadas e de ensino e pesquisa acadêmica) e membros
institucionais (instituições de ensino e de pesquisa, públicas e privadas;
além de associações técnicas e empresas de celulose e papel).
O sucesso da RIADICYP se fundamenta na integração entre seus membros e
com outros pesquisadores e educadores não-membros, mas pertencentes à
comunidade celulósico-papeleira e/ou atuantes em biotecnologia,
biorrefinarias e bioeconomia.
Para que essa integração aconteça, os dirigentes da RIADICYP procuram
estimular o que consideram pontos favoráveis para uma boa e adequada
integração, como:
 Trabalhar com pessoas desejosas de se integrarem;
 Desenvolver posturas e ações focadas na filosofia de redes, algo que
se desenvolveu muito nesse atual início de milênio;
 Capacitar recursos humanos de forma admirável;
 Buscar estratégias inovadoras para soluções tecnológicas através da
“boa ciência”, principalmente no que se refere às novas rotas
tecnológicas que o setor de celulose e papel vem encontrando em
direção ao seu futuro;
 Criar pontes de parceria entre pessoas, empresas industriais,
universidades e centros tecnológicos públicos e privados.

Existem ainda os objetivos específicos, mais detalhados da rede RIADICYP,
que são os seguintes:
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 Avaliar as rotas tecnológicas setoriais focadas nas especificidades de
cada país;
 Identificar e desenvolver linhas e temáticas de pesquisa e formação
de recursos humanos para as áreas de celulose, papel, materiais e
produtos lignocelulósicos, tecnologias limpas e reciclagem do papel;
 Identificar temas de interesse comum e estimular a formação de
parcerias para projetos de desenvolvimento científico, tecnológico e
educacional;
 Promover a coordenação e integração entre os membros da rede e
outros pesquisadores e instituições existentes, tanto públicas como
privadas;
 Fomentar e favorecer a vinculação tecnológica e acadêmica através
acordos de cooperação;
 Facilitar processos de obtenção de recursos financeiros para
financiamento de projetos de pesquisa, bolsas de estudo acadêmicas,
organização de eventos, publicações, etc.;
 Fomentar o intercâmbio de experiências e de informações, por meio
de consultas permanentes aos membros, realização de fóruns de
debates (oficinas e seminários), comunicações via web, etc.;
 Facilitar a formação e especialização de recursos humanos,
favorecendo a mobilidade entre grupos de P&D e de docência;
 Elevar o nível acadêmico através de programas conjuntos, orientação
e tutoria de alunos de graduação e pós-graduação, intercâmbio de
estudantes e de pesquisadores, etc.;
 Elaborar agenda comum de trabalhos, definindo metas e identificando
recursos para atingimento de sucesso;
 Garantir credibilidade da rede RIADICYP através da ética e da
confiança entre e por seus membros;
 Fortalecer a capacitação técnica das instituições, identificando
problemas e potencialidades, buscando soluções adequadas e
utilização otimizada de recursos;
 Fortalecer os processos de publicação e difusão dos trabalhos de
pesquisa e docência dos integrantes da rede;
 Realizar eventos bianuais de expressão: CIADICYPs (anos pares) e
IntSymLignCellMats (anos ímpares);
 Fomentar a relação RIADICYP/Indústrias através prestação de
serviços, cursos, consultorias, transferência de tecnologias, projetos
de pesquisa, implementação de inovações, etc.;
 Gerar base de dados em temáticas de interesse do setor e dos
membros da RIADICYP;
 Favorecer o processo de comunicação para dentro e para fora da
rede, através de boletins informativos, revistas, artigos, eventos,
página de web, redes sociais, etc.;
 Formar parcerias com outras redes (RIARREC e ProValor, por
exemplo); associações técnicas (Tecnicelpa/Portugal e ABTCP/Brasil,
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por exemplo); e instituições de ensino e pesquisa (UNaM; UdG; INIA;
UG, USP, UNL, UC, UPC, por exemplo);
Fomentar a geração de projetos de cooperação bi ou multinacionais;
Fortalecer os setores de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de
educação (técnico, graduação e pós-graduação);
Promover estudos nos temas chaves identificados pelos membros da
RIADICYP: matérias-primas, qualidade, biotecnologias, polpação,
branqueamento, fabricação do papel, reciclagem do papel,
tecnologias limpas, meio ambiente, química dos processos, materiais
e produtos lignocelulósicos;
Ampliar a geografia da rede, que deixou de ser apenas focada em
países iberoamericanos para se tornar cada vez mais global.

Posso definir o sucesso da RIADICYP nessa sua existência de apenas 18
anos como sendo devido a algumas importantes forças motrizes, a citar,
oito delas:
1. Liderança e ação organizacional e estrutural apaixonada e voluntária
dos seus coordenadores científicos, administrativos, de grupos de
trabalho e pontos focais por países;
2. Possibilidade de ganhos em quantidade, qualidade e aceleração dos
resultados para os membros que possuem projetos de parceria;
3. Comunicação com intensidade e qualidade de novas oportunidades
para os membros através dos boletins informativos, principalmente;
4. Realização de eventos abertos e públicos de altíssimo nível
tecnológico e científico, como os CIADICYPs, IntSymLignCellMats,
oficinas e seminários, etc.;
5. Total abertura para a sociedade dos resultados de muitas das
pesquisas através liberação pública e gratuita das palestras, artigos,
relatórios, livros, etc. É testemunha disso, o que está sendo oferecido
a todos os leitores através das três edições da Eucalyptus Newsletter
focadas na divulgação e difusão de publicações da RIADICYP.
6. Promoção e estímulo da filosofia de ganha/ganha nas inúmeras
parcerias, tanto entre membros, como com outras instituições e
pesquisadores;
7. Possibilidades de intercâmbio internacional tanto para os membros
como também para estudantes e técnicos em processo de formação
pelas instituições de ensino participantes da rede;
8. Estímulo e orientação para obtenção de financiamentos por órgãos de
apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico.
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RIADICYP: SEUS PRODUTOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES
A RIADICYP, através de atuação de seus membros, tem colocado esforços
nos seguintes principais produtos e atividades:
 Desenvolvimento de pesquisas, em especial através de: trabalhos de
teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de
conclusão de cursos de graduação.
o Uma das principais atividades da rede RIADICYP é fomentar a
realização de pesquisa universitária, paralelamente aos
programas de graduação e pós-graduação nas instituições de
seus membros. As pesquisas acadêmicas realizadas através
projetos de parceria permitem obtenção e otimização de
recursos, aceleração da obtenção dos resultados, publicações
de qualidade admirada, concessão de bolsas de estudo para
alunos, intercâmbio de estudantes e professores entre
instituições, etc.
 Aprimoramento da qualidade de cursos universitários pelo
intercâmbio de docentes, tutores e orientadores, conseguindo-se
assim melhor qualidade do ensino e maior quantidade de alunos
formados.
 Cursos, consultorias e intercâmbios tecnológicos através de seus
membros.
 Facilitação nos processos de obtenção de recursos
financiamentos de projetos de pesquisa multiparceiros.

para

 Construção de banco de dados setoriais. Exemplos: Levantamento de
instituições de ensino e pesquisa na Ibero-América; Avaliações de
tecnologias potenciais para os setores abrangidos pela rede, etc.
 Divulgação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, eventos,
cursos, livros, publicações, bolsas de estudo, etc.
 Boletins informativos via e-mail (ou página de web) com inúmeras
notícias
setoriais
sobre
membros,
parceiros,
empresas,
universidades, publicações, cursos, eventos, etc.
 Livros próprios da RIADICYP e livros gerados através de parceiros e
membros da rede, para distribuição pública através de mídia digital.
 Congressos de excepcional qualidade de credibilidade realizados em
geral em parceria com outras instituições e com diversos tipos de
patrocinadores:
CIADICYP
(Congreso
IberoAmericano
de
Investigación en Celulosa y Papel) e IntSymLignCellMat (International
Symposium on Lignocellulosic Materials).
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Oficinas, “workshops”, “talleres” e seminários: eventos de menor
dimensão que os congressos e simpósios, em geral associados a
algum outro tipo de evento, como os próprios CIADICYPs ou
IntSymLignCellMats, ou mesmo em parceria com alguma instituição
como universidades ou associações técnicas setoriais.



Abertura para que membros da RIADICYP participem em eventos
setoriais, frequentemente com palestras convidadas ou como
“keynote speakers”.



Intercâmbio de pesquisadores entre membros institucionais da
RIADICYP.



Página na web. A RIADICYP manteve por diversos anos, e até
recentemente, sua própria página na web: http://www.riadicyp.org.
Toda a produção científica publicada pela rede estava disponibilizada
em formato digital para acesso público e gratuito: artigos e palestras
de congressos, oficinas, boletins informativos, etc.



Facilitação para que membros da RIADICYP possam publicar ou
disponibilizar seus artigos em revistas ou publicações online de
parceiros, como: revista El Papel, revista O Papel (ABTCP), revista
BioResources (North Carolina State University), portal CeluloseOnline,
publicações digitais Eucalyptus Online Book & Newsletter,
PinusLetter, etc.

RIADICYP: PARCEIROS
Com a finalidade de potencializar seus resultados e otimizar e melhor
comunicar seus desenvolvimentos, a RIADICYP tem construído parcerias
duradouras e acordos de cooperação com outras redes científicas e
tecnológicas, portais na web, associações técnicas setoriais, revistas,
universidades, centros tecnológicos, entidades de apoio ao desenvolvimento
tecnológico, etc.
As principais parcerias têm acontecido com as seguintes entidades, sendo
as mesmas relacionadas por ordem alfabética em cada tipo de parceria:

 Associações técnicas e conselhos científicos e tecnológicos do
setor de celulose, papel e produtos lignocelulósicos
- ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (Brasil), para
realização de diversos eventos como: International Symposium on Paper
Recycling Research and Technology (2009),
VII CIADICYP (2012), X
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CIADICYP (2018) e 1ª Conferência IberoAmericana sobre Bioeconomia (BEM
2015)
http://www.abtcp.org.br/

- SAM – Asociación Argentina de Materiales, parceira na realização do 1º
IntSymLignCellMat (International Symposium on Lignocellulosic Materials)
em 2013
http://materiales-sam.org.ar/sam/sam-conamet/

- TECNICELPA - Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de
Celulose e Papel (Portugal), para realização do VI CIADICYP (2010)
http://www.tecnicelpa.com/

- WCEC – World Chemical Engineering Council, para realização do 3º
IntSymLignCellMat (International Symposium on Lignocellulosic Materials)
em 2017
http://chemengworld.org/

 Revistas técnicas especializadas do setor de celulose e papel

- Revista BioResources, publicação editada na NCSU – North Carolina State
University, nos Estados Unidos da América
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/

- Revistas El Papel e Mari Papel y Corrugados, publicações da editora Latin
Press Inc.
https://issuu.com/latinpressinc/docs/mari_22-1all

- Revista O Papel, veículo oficial de divulgação da ABTCP, Brasil
http://www.revistaopapel.org.br/

 Portais e websites tecnológicos setoriais
- Biorrefinerias, portal de eventos sobre biorrefinarias, Chile
https://www.biorrefinerias.cl/
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- CeluloseOnline, portal de notícias e conhecimentos do setor de celulose e
papel (Brasil)
http://celuloseonline.com.br

- Eucalyptus Online Book & Newsletter, um website com publicações virtuais
sobre os Eucalyptus (Brasil)
http://www.eucalyptus.com.br

- PinusLetter (Grau Celsius), website com publicações virtuais sobre Pinus,
Araucaria, outras espécies florestais dentre coníferas, folhosas e bambus
(Brasil)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html

 Redes tecnológicas setoriais
- EPNOE – European Polysaccharide Network of Excellence, rede europeia
que tem como objetivo valorizar os desenvolvimentos no ensino, pesquisa,
conhecimentos e tecnologias sobre os polissacarídeos.
https://www.epnoe.eu/

- ProValor – Productos de Valor Agregado a Partir de Residuos Agro y
Forestoindustriales – programa orientado ao desenvolvimento de produtos
lignocelulósicos a partir de biomassa residual, com financiamento do CYTED
– Programa IberoAmericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2013_Informe_Tecnico_PROVALOR.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Informe_Tecnico_PROVALOR.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Rede+PROVALOR.pdf
http://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=841 (ProValor no CYTD)

- RIARREC - Red Iberoamericana para la Revalorización del Reciclado
Celulósico, rede focada na reciclagem do papel e nos aspectos tecnológicos
do papel reciclado.
https://www.facebook.com/red.riarrec

 Universidades com carreiras orientadas para produtos
florestais madeireiros, celulose, papel e biorrefinarias
(produtos lignocelulósicos e bioeconomia)
- Aalto University, Finlândia
http://chem.aalto.fi/en/
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- Abo Akademy University, Finlândia
https://www.abo.fi/en/study-programme/masters-degree-programme-in-chemicalengineering/
e
https://www.abo.fi/en/research-at-aau/postgraduate-and-doctoralstudies/graduate-school/doctoral-networks-at-abo-akademi-university/chemicalengineering-gsce/

- Universidad Austral de Chile, Chile
http://www.forestal.uach.cl/

- Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas , Cuba
http://www.uclv.edu.cu/facultades/

- Universidad Complutense de Madrid, Espanha
https://www.ucm.es/

- Universidad de Chile , Chile
http://www.uchile.cl/carreras/4978/ingenieria-civil-quimica
e
http://www.uchile.cl/carreras/4984/ingenieria-forestal

- Universidad de Guadalajara, México
http://www.cucei.udg.mx/es/investigacion/cuerpos-academicos/ciencia-ytecnologia-de-materiales-lignocelulosicos
e
http://maderacelulosaypapel.mx/investigacion

- Universidad de La Republica, Uruguai
https://www.fing.edu.uy/

- Universidad de Los Andes, Venezuela
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/1278

- Universidad Nacional de Misiones, Argentina
https://www.fceqyn.unam.edu.ar/
e
http://mamcyp.unam.edu.ar/
e
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http://www.fceqyn.unam.edu.ar/mamfi/index.php/es/

- Universidad Nacional del Litoral, Argentina
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/vinculacion/oferta-tecnologica/celulosa-ypapel.php

- Universidad Pontifícia Bolivariana, Colômbia
https://www.upb.edu.co/es/investigacion/nuestro-sistema/grupos/grupoinvestigaciones-pulpa-papel-medellin

- Universidad de Córdoba, Espanha
http://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal/docencia/masteres.php

- Universidade de Coimbra, Portugal
https://www.uc.pt/fctuc/deq/pessoas/docentes/

- Universidade de São Paulo, Brasil
http://www.poli.usp.br/
e
http://www2.lcf.esalq.usp.br/
e
http://www.eesc.usp.br/portaleesc/

- Universidade Federal do Paraná, Brasil
http://www.quimica.ufpr.br/paginas/

- Universidade Federal de Viçosa, Brasil
http://www.lcp.ufv.br/

- Universitat de Girona, Espanha
http://lepamap.udg.edu/cat/index.htm

- Universitat Politècnica de Catalunya, Espanha
http://www.upc.edu/ca
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 Centros tecnológicos setoriais
- IMAM - Instituto de Materiales de Misiones (UNaM-CONICET), Argentina
http://www.imam-conicet.gob.ar/

- IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Brasil
https://www.ipt.br/

- INIA – Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrária, Espanha
http://www.inia.es/

- UDT – Unidad de Desarrollo Tecnológico : Ciencia, Tecnologia, Innovación
en Bioeconomia, Chile - parceira na realização de 2º IntSymLignCellMat
(International Symposium on Lignocellulosic Materials) em 2015
https://www.udt.cl/
- VTT – Technical Research Center of Finland, Finlândia
https://www.vttresearch.com/

 Entidades de financiamento e apoio ao desenvolvimento
tecnológico
- CYTED – Programa IberoAmericano de Ciencia y Tecnologia para el
Desarrollo
http://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=270
e
http://www.cyted.org

Programa de cooperação multilateral formalizado em 1984 para apoiar o
desenvolvimento tecnológico dos 21 países ibero-americanos que aderiram
ao mesmo. A RIADICYP contou com apoio do CYTED no período 2004-2008,
através da Área 3 do CYTED (Promoción del Desarrollo Industrial).
O CYTED também tem apoiado eventos da RIADICYP e ProValor, como o
Foro de Bioeconomía Regional: Nuevos Productos a partir de Biomasa
(2016)
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RIADICYP: GOVERNANÇA

A governança da rede e da Associação RIADICYP é relativamente simples,
uma vez que ambas não possuem funcionários, imóveis, veículos, etc. Todo o
trabalho dos dirigentes e representantes nos diversos países é
completamente voluntário.
A rede RIADICYP possui a seguinte estrutura diretiva gerencial:


Dois coordenadores gerais, sendo que um deles é o científico, que
coordena as atividades técnicas, de integração, de eventos, cursos,
publicações, comunicação técnica, etc. O outro coordenador é o
administrativo, que trata dos assuntos administrativos da rede:
acordos, pagamentos, contratos, pesquisas de opinião entre os
membros, etc.



Coordenadores de grupos de trabalho (um ou mais coordenadores por
GT), os quais são os seguintes: matérias-primas, biotecnologia,
branqueamento, polpação, tecnologia papeleira, papel reciclado,
química, qualidade e propriedades da celulose e papel, meio ambiente
e tecnologias limpas.



Comissão de assessores para apoio aos coordenadores (científico e
administrativo);



Comitê para eventos internacionais, que se encarrega de estabelecer
as pautas, a organização e a programação dos eventos internacionais;



Pontos focais (vogais ou representantes por países) nos seguintes
países onde predominam os membros da rede: Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, México, Portugal, Uruguai e
Venezuela.

Os dez grupos técnicos têm por finalidade agrupar e coordenar os esforços
em docência e investigação científica e tecnológica em suas respectivas áreas
de atuação:

 Grupo Biotecnologia: Biopolpação e biobranqueamento;
 Grupo Branqueamento: Branqueamento de polpas químicas e de
pastas de alto rendimento;
 Grupo Papel Reciclado: Reciclagem do papel e destintamento;
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 Grupo Química: Química dos materiais fibrosos e técnicas analíticas;
 Grupo Polpação: Processos de polpação químicos, semiquímicos, alto
rendimento e organosolv;
 Grupo Matérias-Primas: Recursos lenhosos e resíduos florestais,
agrícolas e industriais;
 Grupo Tecnologia Papeleira: Fabricação
revestimento, papelão ondulado, etc.;

do

papel,

impressão,

 Grupo Qualidade: Propriedades das polpas celulósicas, dos papéis,
controle de qualidade e gestão da qualidade;
 Grupo Tecnologias Limpas: Engenharia de processo na fabricação de
celulose e papel, fabricação e utilização de produtos amigáveis,
aproveitamento de subprodutos industriais;
 Grupo Meio Ambiente: Meio ambiente, sustentabilidade, tratamento de
efluentes e resíduos.

Apesar da alteração do escopo de atuação da RIADICYP com a inclusão da
temática sobre biorrefinarias e produtos lignocelulósicos, a RIADICYP tem
optado por não criar um novo grupo de trabalho nesse assunto, já que o
mesmo vem sendo eficientemente administrado científica e tecnicamente
pela rede ProValor, gerada a partir da RIADICYP e que trabalha
integradamente a ela.
Em 2010, foi criada a Associação RIADICYP ou Associação IberoAmericana de
Docencia e Investigación en Celulosa y Papel, desde 2016 também incluindo
Productos Lignocelulósicos ao final de seu nome, assim como a rede. Tanto a
rede como a associação mantêm o mesmo acrônimo ou sigla RIADICYP
apesar de mudanças nos nomes.
A rede e a associação RIADICYP são ligadas umbilicalmente e uma depende
da outra. Alguns dos membros da rede gratuita se apresentam também
como sócios pagantes na associação. Os sócios da Associação RIADICYP
fazem contribuições financeiras voluntárias e desinteressadas para a mesma,
permitindo assim a obtenção de algum recurso financeiro para energização
tanto da rede como da associação.
De maneira geral, mas não obrigatória, assume-se que o presidente da
Associação RIADICYP ocupe também a coordenação administrativa da rede
RIADICYP. Já o vice-presidente da associação costuma ser também o
coordenador científico da rede. Dessa maneira, a administração e a
coordenação da rede e da associação costumam acontecer de forma casada e
integrada.
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A missão da associação é buscar aumentar a disponibilidade financeira para
rede e para ela própria, ter legalidade jurídica e permitir maiores
flexibilidades em assinaturas de acordos, contratos, pagamentos, patrocínios,
etc. A legalidade jurídica também facilita acelerar e garantir maior nível de
qualidade nas parcerias com associações, redes, etc., bem como com as
entidades patrocinadoras e financiadoras.
A Asociación RIADICYP trabalha com as redes RIARREC e ProValor como
afiliadas. Isso tem possibilitado um significativo número de projetos
multiinstitucionais entre diversos países. Esses projetos têm oportunizado
que novos profissionais acabem se integrando com a RIADICYP, o que
potencializa o surgimento de novas lideranças na rede e na associação
RIADICYP. Mais importante, o presidente da associação, Dr. Juan Carlos
Villar, tem buscado, ao longo desses 18 anos de RIADICYP, e de modo
contínuo, novos líderes. Essas novas lideranças tem respondido através de
excelentes resultados técnicos e científicos, demonstrando capacidade de
organizar eventos de envergadura e relevância que possibilitem a
congregação dos seus membros.
Pode facilmente concluir de tudo que foi exposto, que as RIADICYPs (rede e
associação) são constituídas por um grupo de pessoas amigas entre si e
apaixonadas pela ciência e tecnologia da celulose, papel, biorrefinarias e
produtos lignocelulósicos. Frente ao interesse comum, confiança e vontade
de realizar algo de útil para a comunidade setorial, esses amigos conseguem
manter vivo e dinâmico aquele sonho que levou à criação da RIADICYP no
ano 2000.
Os principais gestores, que têm mantido esse sonho vivo, merecem nossa
mais sincera admiração e agradecimento. Um grande muito obrigado nosso a
eles, e certamente de toda a comunidade iberoamericana dos setores
abrangidos pela atuação das RIADICYPs (rede e associação). Ficam então
registrados os parabéns de todos nós aos doutores e dirigentes principais da
RIADICYP ao longo desses 18 anos: Maria Cristina Area, Juan Carlos Villar
Gutiérrez; Song Won Park, Jorge Velásquez Jiménez, Paulo Jorge Tavares
Ferreira, José Turrado Saucedo e Miguel Ángel Zanuttini.
A todos eles e aos demais coordenadores de grupos e pontos focais, líderes
que enobrecem o nome RIADICYP, nosso muito obrigado pelo muito que têm
construído com suas realizações e conquistas junto à RIADICYP.
Além do mais, a rede RIADICYP tem sido fonte inspiradora para o surgimento
de outras redes similares (ProValor e RIARREC), o que atesta que o sonho
não apenas floresceu, como também tem frutificado.
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PUBLICAÇÕES E MATERIAIS RELEVANTES
GERADOS PELA REDE RIADICYP
Nessa Edição – Livros, Oficinas, Boletins, Apresentações e Artigos

Tanto os membros integrantes da rede RIADICYP (pessoas individuais e
entidades afiliadas), bem como a própria rede através de seus veículos de
comunicação e seus produtos tecnológicos próprios (eventos, cursos,
congressos, publicações, páginas na internet) se caracterizaram pela ampla
disponibilização de materiais técnicos e científicos da mais alta relevância.
A quantidade de material gerada é de uma dimensão tão grande, que uma
única edição da Eucalyptus Newsletter se torna insuficiente para abrigar
toda ela. Dessa forma, optou-se por dividir a disponibilização desses
materiais técnicos em três edições de nossa Eucalyptus Newsletter, sendo
que a primeira delas (a atual) abriga os livros, apresentações de oficinas
temáticas (“workshops”), boletins informativos, apresentações sobre a rede
e artigos relevantes encontrados sobre a RIADICYP na literatura global. Em
outra edição se disponibilizam os materiais sobre Produtos Lignocelulósicos
e finalmente, na terceira, disponibilizam-se todos os artigos e
apresentações dos CIADICYPs (Congreso IberoAmericano de Investigación
en Celulosa y Papel).
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Seguem-se então, as principais publicações que podem ser acessadas para
leitura ou para descarregamento nessa edição 61 da Eucalyptus Newsletter:

LIVROS PRÓPRIOS OU EM PARCERIA COM OUTRAS
REDES OU MEMBROS DA RIADICYP

 Panorama de la Indústria de Celulosa y Papel y Materiales
Lignocelulosicos 2016. Edição M.C. Area; S.W. Park. 1ª Edição.
460 pp. (2017) (Capítulos em Espanhol, Português ou Inglês)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Area+Park_Livro_Panorama_Celulose
+Papel.pdf (Livro completo em pdf – 21,8 MB)

Livro Panorama 2016 em capítulos:

 Capa frontal e índice
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Tapa+Indice.pdf
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 Apresentação (M.C. Area; S.W. Park) e Prólogo (J.L. Montalvo
Garcés)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Presentacion+Prologo.pdf

 Capítulo I: RIADICYP - Red IberoAmericana de Celulosa y Papel
(M.C. Area; J.C. Villar; S.W. Park; P.T. Ferreira – 08 pp. – em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap01_RIADICYP.pdf

 Capítulo II: Red PROVALOR - Productos de Valor Agregado a

partir de Residuos Agro y Forestoindustriales (S.W. Park; J.C.
Villar; M.C. Area - 05 pp. – em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap02_PROVALOR.pdf

 Capítulo III: Gestión del recurso forestal para una
forestoindustria sostenible (L. Covinich; M.C. Area – 24 pp.- em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap03_Recurso+Forestal.p
df

 Capítulo IV: Celulosa bacteriana (S.M. Santos; J.M. Carbajo; J.C.
Villar – 18 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap04_Celulosa+Bacterian
a.pdf

 Capítulo V: Enzimas lignoceluloliticas: Produccion, usos y
perspectivas (A. Tellez Jurado; A. Arana Cuenca; M.A. Anducho
Reyes; Y. Mercado Flores – 20 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap05_Enzimas.pdf

 Capítulo VI: Perspectivas à implementação de projetos de
biorrefinaria baseadas no uso de materiais lignocelulósicos
(L.P. Ramos; M.H.L. Silveira; L.M. Chiarello; G.R. Gomes; C.S.
Cordeiro – 36 pp. – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap06_Projetos+Biorrefina
rias.pdf

 Capítulo VII: Bio-productos y bio-materiales a partir de la
biorrefineria de resíduos agro y forestoindustriales (M.C. Area;
M.E. Vallejos – 32 pp.)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap07_BioProductos+BioM
ateriales.pdf
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 Capítulo VIII: Nano y biotecnologia en el sector del reciclado del
papel: Avanzando hacia una economia circular (M. DelgadoAguilar; Q. Tarrés; I. González; M. Ángels Pèlachi; P. Fullana; P.
Mutjé – 28 pp. - em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap08_Nano+Biotecnologi
as.pdf

 Capítulo IX: Innovación en la industria de pulpa y papel en los
Estados Unidos: Lecciones para Brasil (H. Toivanen – 10 pp. em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap09_Inovacion+Pulpa+P
apel.pdf

 Capítulo X: La evolución de la industria de pulpa y papel en
Sudamérica: Enfoque en Brasil, Chile y Uruguay (M.B. LimaToivanen – 34 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap10_Evolucion+Industri
a+Celulosa+Papel.pdf

 Capítulo XI: Da não imitação à inovação e à performance
competitiva: Algumas evidencias da indústria brasileira de
celulose e papel (P.N. Figueiredo – 28 pp. – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap11_Inovacao+Competit
ividade.pdf

 Capítulo XII: Situación actual de los productos celulósicos y su
utilización en Argentina (L.B. Molina Tirado; G.D. Gil – 16 pp. –
em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap12_Productos+Celulosi
cos+Argentina.pdf

 Capítulo XIII: Uma visão do futuro da indústria brasileira de
celulose (A.P. Mariano – 16 pp. – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap13_Visao+Futuro+Bras
il.pdf

 Capítulo XIV: Nanotecnologia para a economia verde – LCNANO
- UFPR SISNANO (G.I.B. Muniz – 12 pp. em Português)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap14_Nanotecnologia+Ec
onomia+Verde.pdf

 Capítulo XV: El potencial de la biomasa como fuente no
tradicional energética para Chile
em Espanhol)

(J. González Molina – 22 pp. –
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_cap15_Biomassa+Forestal.
pdf

 Capítulo XVI: Panorama de la indústria celulósica papelera
argentina (M.G. Maximino; J.C. Formento – 19 pp. – em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap16_Panorama+Industri
al.pdf

 Capítulo XVII: A indústria de celulose e papel no Brasil (C.A.F.
Silva; J.M. Bueno; M.R. Neves – 33 pp. em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap17_Industria+Celulose
+Papel+Brasil.pdf

 Capítulo XVIII: La indústria de pulpa y papel en Chile (J.
Gonzáles Molina – 10 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap18_Industria+Pulpa+P
apel+Chile.pdf

 Capítulo XIX: Panorama de la indústria papelera en Colombia
(G. Quintana; J. Velasquez – 20 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap19_Industria+Papelera
+Colombia.pdf

 Capítulo XX: Panorama de los países membros de RIADICYP –
España (J.C. Villar; J.M. Carbajo – 05 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap20_Panorama+Industri
a_Espana.pdf

 Capítulo XXI: Pulp and paper industry in Finland (M.S. Peresin; B.
Lönnberg; P. Molkentin-Matilainen; P. Fardim – 19 pp. - em Inglês)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap21_Panorama_Industri
a+Finlandia.pdf

 Capítulo XXII: Industria de pulpa y papel en México (J. Turrado
S.; A.R. Saucedo C. – 04 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap22_Panorama+Industri
a+Mexico.pdf

 Capítulo XXIII: A indústria de pasta e papel em Portugal (P.
Ferreira; M. Delgado – 05 pp. – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap23_Industria+Pasta+P
apel+Portugal.pdf
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 Capítulo XXIV: Panorama de la indústria de pulpa y papel en
Venezuela (G. Mogollón; M.C. Area – 08 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap24_Industria_Papelera
_Venezuela.pdf

 Capítulo XXV: La indústria de pulpa y papel en Uruguay (M.N.
Cabrera; L. Clavijo; J. Doldán – 18 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Cap25_Industria_Pulpa+Pa
pel+Uruguay.pdf

 Anexo I: Mapa: A indústria de celulose e papel na América do
Sul (Fonte: Pöyry – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Anexo+I_Mapa+Industria_
America+Sul.pdf

 Anexo II: Mapa de Portugal (em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Anexo_II_Mapa+Portugal.
pdf

 Contracapa final
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Panorama_Contratapa.pdf
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 Panorama de la Indústria de Celulosa y Papel en Ibero
America 2008. Edição M.C. Area. 1ª Edição. 568 pp. (2008)
(Capítulos em Espanhol ou Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Area_Panorama+Industria+Celulo
sa+Papel.pdf (Livro completo em pdf – 7 MB)

Livro Panorama 2008 em capítulos:

 Capa frontal
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Tapa_Libro_Panorama.pdf

 Apresentação (R. Cunningham), Índice, Prólogo (J.L. Montalvo),
Introdução (M.C. Area; J. Turrado Saucedo)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_Introducion+Indice+Prolog
o.pdf

 Capítulo I: Materias-primas fibrosas (G. Mogollón; J.A. Garcia
Hortal; W. Leon – 46 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_I_MateriasPrimas_Fibrosas.pdf

 Capítulo II: Polpação (F.G. Silva Júnior; J.O. Brito – 42 pp. – em
Português)
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_II_Fabricacao+Polpa.pdf

 Capítulo III: Blanqueo de pastas (J.A. Garcia Hortal; M. Blanca
Roncero; T. Vidal – 48 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_III_Blanqueo+Pulpa.pdf

 Capítulo IV: Tecnología en la fabricación de papel (J. Turrado S.;
A. Saucedo; S. Perez R.; G. Iñiguez; F. Lopez D.; J. Villar G.; P.
Mutjé P. – 52 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_IV_Fabricacion+Papel.pdf

 Capítulo V: Estado actual del reciclado de papel y cartón en la
indústria papelera (P. Mutjé; M. Ángels Pèlach; L. Barberá – 32 pp.
– em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_V_Reciclado.pdf

 Capítulo VI: Propiedades del papel (M. Zanuttini; C. Antúnez; A.
Clemente; A.L. Torres; P. Ferreira; P. Mochiutti – 42 pp. – em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_VI_Propiedades+Papel.pdf

 Capítulo VII: Métodos analíticos aplicados à caracterização
química da celulose (L.P. Ramos; M. Maximino; M.G. Carvalho – 36
pp. – em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_VII_Metologia+Quimica.pdf

 Capítulo VIII: Biotecnología aplicada a la fabricación de pulpa y
papel (J.C. Villar Gutiérrez; J. González Molina; J.M. Carbajo García –
36 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_VIII_Biotecnologia.pdf

 Capítulo IX: Tecnologías limpias (E. González Suárez – 44 pp. –
em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_IX_Tecnologias+Limpias.pd
f

 Capítulo X: La indústria de pulpa y papel y el medio ambiente
(M.C. Area; C.R. Antúnez; P. Mutjé; M. Ángels Pèlach – 51 pp. – em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_X_Ambiente.pdf
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 Anexo I: Panorama de los países miembros de la RIADICYP
(Argentina: M. Maximino; Brasil: S.W. Park; Chile: S. Mariani
Álvarez; Colombia: G. Quintana; J. Velásquez; Cuba: E. González
Suárez; España: J.C. Villar Gutiérrez; México: J. Turrado Saucedo;
A.R. Saucedo Corona; Portugal: P. Ferreira; Uruguay: L. Soria;
Venezuela: G. Mogollón - 60 pp. - em Espanhol ou Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_Anexo+I_Paises.pdf

 Anexo II: Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en
Celulosa y Papel (M.C. Area – 28 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_Anexo+2_Sobre+Red.pdf

 Anexo III: Mapas de la indústria y centros de investigatión por
paises (em Espanhol e Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_Anexo+3_Mapas.pdf

 Mapa: Centros de investigación en IberoAmérica (em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_RIADICYP_Mapa+Centros+Investigaci
on.pdf

------------------------------
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 Reciclado Celulósico. RIARREC - Red Iberoamericana para la
Revalorización del Reciclado Celulósico. Edição M.A. Zanuttini.
1ª Edição. 308 pp. (2012) (Capítulos em Espanhol ou Português)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_RIARREC+Zanuttini_Reciclado+Celulo
sico.pdf (Livro completo em pdf – 5,1 MB – Cortesia de RIARREC)

----------------------------- Preguntas Frequentes (FAQ) sobre la Industria de Celulosa y
Papel. M.C. Area; G.D. Braier. 1ª Edição. 101 pp. (2008) (em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Area+Braier_Preguntas+Frequentes+
Setor+Celulosa+Papel.pdf (Livro completo em pdf – 1,1 MB – Cortesia da Dra.
Maria Cristina Area)
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 Wood Fibres for Papermaking. M.C. Area; V.I. Popa. 1ª Edição.
106 pp. (2014) (em Espanhol)
https://books.google.com.br/books?id=h_wlDwAAQBAJ&dq=%22Wood+Fibres+for+Papermak
ing%22+area&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s (Sobre o livro)
e
https://books.google.com.br/books?id=h_wlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt
-BR#v=onepage&q&f=false (Prévia do livro)
e
https://www.researchgate.net/publication/262932801_Wood_Fibres_for_Papermaki
ng (Para solicitar a cópia do livro via portal ResearchGate)

------------------------------
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 Biorrefinería
a
Partir
de
Residuos
Lignocelulósicos.
Conversión de Residuos a Productos de Alto Valor. Edição:
M.C. Area; M.E. Vallejos. 1ª Edição. 202 pp. (2012) (em Espanhol)
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Area/publication/262933028_Biorrefin
eria_a_partir_de_residuos_lignocelulosicos_Conversion_de_residuos_a_productos_
de_alto_valor/links/570bf3ec08aea660813b1a0a/Biorrefineria-a-partir-de-residuoslignocelulosicos-Conversion-de-residuos-a-productos-de-altovalor.pdf?_sg%5B0%5D=nPvndKQWMEuJs_pJiVEtp-BhPVaYVpfUwQAUjvKfTjagLeiu_GLTZMZ1Q7UI7I0ffA1799DNAgK_I8h8V3qgQ.3qX4q2GBmpI_
riBUeGP3E39VEkK2Blij9hQPyHTJvaxgr9tGu6AKzoh8c72xd36OxzATni10sO9LWUevqT
T9Jg&_sg%5B1%5D=OB1Zm4uNdEzc_gIpnI0O8FcLhC0bmAE2w44ETMOKzmmOgD
um0daJJHu6SgxKzrRws_AaHJfIKB84QTSwb9n6usW6oZr_fg2E8NwQWXblvyD.3qX4q2GBmpI_riBUeGP3E39VEkK2Blij9hQPyHTJvaxgr
9tGu6AKzoh8c72xd36OxzATni10sO9LWUevqTT9Jg&_iepl=

------------------------------
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APRESENTAÇÕES E TEXTOS SOBRE A REDE RIADICYP



RIADICYP - Red IberoAmericana de Celulosa y Papel. In:
Panorama de la Indústria de Celulosa y Papel y Materiales
Lignocelulosicos 2016. Capítulo I. (M.C. Area; J.C. Villar; S.W.
Park; P.T. Ferreira – 08 pp. – em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Red+RIADICYP+Historia.pdf

 Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en Celulosa
y Papel. In: Panorama de la Indústria de Celulosa y Papel en Ibero
América 2008. Anexo II (M.C. Area – 28 pp. – em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Red+RIADICYP+Historia.pdf

 Ibero-American Network for Teaching and Research on Pulp
and Paper (RIADICYP): 15 years of history. M.C. Area.
CIADICYP 2016 – IX Congreso IberoAmericano de Investigación en
Celulosa y Papel. Apresentação em PowerPoint: 19 slides (2016) (em
Inglês)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Ponencia_CIADICYP_2016.pdf

 Ibero-American Network for Teaching and Research on Pulp
and Paper (RIADICYP): Assessment and Outlook. M.C. Area.
CIADICYP 2014 – VIII Congreso IberoAmericano de Investigación en
Celulosa y Papel. Apresentação em PowerPoint: 22 slides (2014) (em
Inglês)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Ponencia_CIADICYP_2014.pdf
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 Red IberoAmericana de Celulosa y Papel. CYTED Area 3 Promoción del Desarrollo Industrial. M.C. Area. Taller “Acción
Estrategica Regional de Celulosa y Papel en Países del Mercosur”.
Valdivia, Chile. Apresentação em PowerPoint: 23 slides (2006) (em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Ponencia_Taller+Valdivia_2006.pdf

e
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_CYTED_2006.pdf

 Red IberoAmericana de Celulosa y Papel. CYTED Area 3 Promoción del Desarrollo Industrial. M.C. Area. Apresentação
em PowerPoint: 17 slides (2005) (em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_CYTED_2005.pdf

 Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en Celulosa
y Papel: Instrumento de colaboración, formación y
vinculación. M.C. Area; J.C. Villar; G. Quintana. Ponencia
ACOTEPAC Colombia. Apresentação em PowerPoint: 26 slides (Sem
Referência de Data)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Ponencia_ACOTEPAC.pdf

 RIADICYP - Red Ibero-Americana de Docencia e Investigación
en Celulosa y Papel. M.C. Area. CIADICYP 2002 – II Congreso
IberoAmericano de Investigación en Celulosa y Papel. Apresentação
em PowerPoint: 22 slides (2002) (em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Ponencia_CIADICYP_2002.pdf

 RIADICYP - Red IberoAmericana de Docencia e Investigación
en Celulosa y Papel. CIADICYP 2002 – II Congreso IberoAmericano
de Investigación en Celulosa y Papel. Poster: 01 pp. (2002) (em
Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Poster_2002.pdf

------------------------------
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PUBLICAÇÕES EM REVISTAS SOBRE A REDE RIADICYP

 Entrevista a María Cristina Area coordinadora científica de la
RIADICYP (Red Iberoamericana de Docencia e Investigación
en Celulosa y Papel). S. Ozanne. Revista El Papel (Abril/Mayo): 36
- 37. (2015) (em Espanhol)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Entrevista+Area_El+Papel.pdf

 RIADICYP: A new scientific and technological network. C.
Foelkel. TAPPI Journal 84(5): 43. (2001) (em Inglês)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_RIADICYP.pdf
e

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_TAPPY_RIADICYP+Foelkel.pdf
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BOLETINS INFORMATIVOS DA REDE RIADICYP

Os Boletins Informativos surgiram por uma iniciativa da Coordenação
Científica da RIADICYP (Dra. Maria Cristina Area) e foram editados de
setembro de 2003 até maio de 2017. Foram 158 edições mensais, as quais
trouxeram informações relevantes para os membros da RIADICYP, bem
como a quem quisesse recebê-los ou lê-los, pois também eram
disponibilizados na página de web da rede.
Seu conteúdo trazia informações relacionadas à RIADICYP e seus eventos,
cursos, notícias, bem como informava sobre outros temas relevantes do
setor de celulose e papel (novos livros, eventos, informativos técnicos,
projetos de pesquisa, parcerias, ofertas de bolsas de estudo e de
financiamentos, etc.). Um enorme trabalho de compilação mensal de
informações de alta significância ao setor.
Por serem resultados de buscas de web e de fatos em diversos países, os
idiomas dos informativos eram múltiplos, sendo que se encontravam
notícias em Espanhol, Português e Inglês, de forma mesclada e sem uma
ordem definida de idiomas, mas organizadas por tipos de conteúdos.
Todos os boletins informativos podem ser acessados através dos links a
seguir, desde o primeiro até o último. Sugerimos uma navegação nos
mesmos, pois através deles se podem conhecer as atividades da RIADICYP,
suas ações, parcerias, conquistas e projetos.
Portanto, aproveitem para conhecer um pouco mais nesses quase 15 anos
de boletins informativos a seguir apresentados para acesso:


Boletim Informativo nº 1: Setembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_001_2003.pdf



Boletim Informativo nº 2: Setembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_002_2003.pdf
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Boletim Informativo nº 3: Setembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_003_2003.pdf



Boletim Informativo nº 4: Outubro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_004_2003.pdf



Boletim Informativo nº 5: Outubro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_005_2003.pdf



Boletim Informativo nº 6: Novembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_006_2003.pdf



Boletim Informativo nº 7: Dezembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_007_2003.pdf



Boletim Informativo nº 8: Dezembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_008_2003.pdf



Boletim Informativo nº 9: Dezembro de 2003

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_009_2003.pdf



Boletim Informativo nº 10: Fevereiro de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_010_2004.pdf



Boletim Informativo nº 11: Fevereiro de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_011_2004.pdf



Boletim Informativo nº 12: Março de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_012_2004.pdf



Boletim Informativo nº 13: Abril de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_013_2004.pdf



Boletim Informativo nº 14: Maio de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_014_2004.pdf
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Boletim Informativo nº 15: Julho de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_015_2004.pdf



Boletim Informativo nº 16: Setembro de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_016_09_2004.pdf



Boletim Informativo nº 17: Dezembro de 2004

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_017_12_2004.pdf



Boletim Informativo nº 18: Fevereiro de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_018_02_2005.pdf



Boletim Informativo nº 19: Março de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_019_03_2005.pdf



Boletim Informativo nº 20: Abril de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_020_03_2005.pdf



Boletim Informativo nº 21: Junho de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_021_06_2005.pdf



Boletim Informativo nº 22: Agosto de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_022_08_2005.pdf



Boletim Informativo nº 23: Setembro de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_023_09_2005.pdf



Boletim Informativo nº 24: Dezembro de 2005

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_024_12_2005.pdf



Boletim Informativo nº 25: Janeiro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_025_01_2006.pdf



Boletim Informativo nº 26: Fevereiro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_026_02_2006.pdf
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Boletim Informativo nº 27: Março de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_027_03_2006.pdf



Boletim Informativo nº 28: Abril de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_028_04_2006.pdf



Boletim Informativo nº 29: Maio de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_029_05_2006.pdf



Boletim Informativo nº 30: Junho de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_030_06_2006.pdf



Boletim Informativo nº 31: Julho de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_031_07_2006.pdf



Boletim Informativo nº 32: Agosto de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_032_08_2006.pdf



Boletim Informativo nº 33: Setembro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_033_09_2006.pdf



Boletim Informativo nº 34: Outubro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_034_10_2006.pdf



Boletim Informativo nº 35: Novembro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_035_11_2006.pdf



Boletim Informativo nº 36: Dezembro de 2006

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_036_12_2006.pdf



Boletim Informativo nº 37: Janeiro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_037_01_2007.pdf



Boletim Informativo nº 38: Fevereiro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_038_02_2007.pdf
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Boletim Informativo nº 39: Março de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_039_03_2007.pdf



Boletim Informativo nº 40: Abril de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_040_04_2007.pdf



Boletim Informativo nº 41: Junho de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_041_06_2007.pdf



Boletim Informativo nº 42: Julho de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_042_07_2007.pdf



Boletim Informativo nº 43: Agosto de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_043_08_2007.pdf



Boletim Informativo nº 44: Setembro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_044_09_2007.pdf



Boletim Informativo nº 45: Outubro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_045_10_2007.pdf



Boletim Informativo nº 46: Novembro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_046_11_2007.pdf



Boletim Informativo nº 47: Dezembro de 2007

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_047_12_2007.pdf



Boletim Informativo nº 48: Janeiro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_048_01_2008.pdf



Boletim Informativo nº 49: Fevereiro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_049_02_2008.pdf



Boletim Informativo nº 50: Março de 2008
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_050_03_2008.pdf



Boletim Informativo nº 51: Abril de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_051_04_2008.pdf



Boletim Informativo nº 52: Maio de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_052_05_2008.pdf



Boletim Informativo nº 53: Junho de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_053_06_2008.pdf



Boletim Informativo nº 54: Julho de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_054_07_2008.pdf



Boletim Informativo nº 55: Agosto de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_055_08_2008.pdf



Boletim Informativo nº 56: Setembro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_056_09_2008.pdf



Boletim Informativo nº 57: Outubro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_057_10_2008.pdf



Boletim Informativo nº 58: Novembro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_058_11_2008.pdf



Boletim Informativo nº 59: Dezembro de 2008

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_059_12_2008.pdf



Boletim Informativo nº 60: Janeiro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_060_01_2009.pdf



Boletim Informativo nº 61: Fevereiro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_061_02_2009.pdf



Boletim Informativo nº 62: Março de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_062_03_2009.pdf
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Boletim Informativo nº 63: Abril de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_063_04_2009.pdf



Boletim Informativo nº 64: Maio de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_064_05_2009.pdf



Boletim Informativo nº 65: Junho de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_065_06_2009.pdf



Boletim Informativo nº 66: Julho de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_066_07_2009.pdf



Boletim Informativo nº 67: Agosto de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_067_08_2009.pdf



Boletim Informativo nº 68: Setembro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_068_09_2009.pdf



Boletim Informativo nº 69: Outubro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_069_10_2009.pdf



Boletim Informativo nº 70: Novembro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_070_11_2009.pdf



Boletim Informativo nº 71: Dezembro de 2009

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_071_12_2009.pdf



Boletim Informativo nº 72: Janeiro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_072_01_2010.pdf



Boletim Informativo nº 73: Fevereiro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_073_02_2010.pdf



Boletim Informativo nº 74: Março de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_074_03_2010.pdf



Boletim Informativo nº 75: Abril de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_075_04_2010.pdf
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Boletim Informativo nº 76: Maio de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_076_05_2010.pdf



Boletim Informativo nº 77: Junho de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_077_06_2010.pdf



Boletim Informativo nº 78: Julho de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_078_07_2010.pdf



Boletim Informativo nº 79: Agosto de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_079_08_2010.pdf



Boletim Informativo nº 80: Setembro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_080_09_2010.pdf



Boletim Informativo nº 81: Outubro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_081_10_2010.pdf



Boletim Informativo nº 82: Novembro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_082_11_2010.pdf



Boletim Informativo nº 83: Dezembro de 2010

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_083_12_2010.pdf



Boletim Informativo nº 84: Janeiro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_084_01_2011.pdf



Boletim Informativo nº 85: Fevereiro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_085_02_2011.pdf



Boletim Informativo nº 86: Março de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_086_03_2011.pdf



Boletim Informativo nº 87: Abril de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_087_04_2011.pdf



Boletim Informativo nº 88: Maio de 2011
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_088_05_2011.pdf



Boletim Informativo nº 89: Junho de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_089_06_2011.pdf



Boletim Informativo nº 90: Julho de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_090_07_2011.pdf



Boletim Informativo nº 91: Agosto de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_091_08_2011.pdf



Boletim Informativo nº 92: Setembro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_092_09_2011.pdf



Boletim Informativo nº 93: Outubro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_093_10_2011.pdf



Boletim Informativo nº 94: Novembro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_094_11_2011.pdf



Boletim Informativo nº 95: Dezembro de 2011

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_095_12_2011.pdf



Boletim Informativo nº 96: Janeiro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_096_01_2012.pdf



Boletim Informativo nº 97: Fevereiro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_097_02_2012.pdf



Boletim Informativo nº 98: Março de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_098_03_2012.pdf



Boletim Informativo nº 99: Abril de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_099_04_2012.pdf



Boletim Informativo nº 100: Maio de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_100_05_2012.pdf
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Boletim Informativo nº 101: Junho de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_101_06_2012.pdf



Boletim Informativo nº 102: Julho de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_102_07_2012.pdf



Boletim Informativo nº 103: Agosto de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_103_08_2012.pdf



Boletim Informativo nº 104: Setembro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_104_09_2012.pdf



Boletim Informativo nº 105: Outubro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_105_10_2012.pdf



Boletim Informativo nº 106: Novembro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_106_11_2012.pdf



Boletim Informativo nº 107: Dezembro de 2012

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_107_12_2012.pdf



Boletim Informativo nº 108: Janeiro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_108_01_2013.pdf



Boletim Informativo nº 109: Fevereiro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_109_02_2013.pdf



Boletim Informativo nº 110: Março de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_110_03_2013.pdf



Boletim Informativo nº 111: Abril de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_111_04_2013.pdf



Boletim Informativo nº 112: Maio de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_112_05_2013.pdf



Boletim Informativo nº 113: Junho de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_113_06_2013.pdf
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Boletim Informativo nº 114: Julho de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_114_07_2013.pdf



Boletim Informativo nº 115: Agosto de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_115_08_2013.pdf



Boletim Informativo nº 116: Setembro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_116_09_2013.pdf



Boletim Informativo nº 117: Outubro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_117_10_2013.pdf



Boletim Informativo nº 118: Novembro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_118_11_2013.pdf



Boletim Informativo nº 119: Dezembro de 2013

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_119_12_2013.pdf



Boletim Informativo nº 120: Janeiro de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_120_01_2013.pdf



Boletim Informativo nº 121: Fevereiro de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_121_02_2014.pdf



Boletim Informativo nº 122: Março de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_122_03_2014.pdf



Boletim Informativo nº 123: Abril de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_123_04_2014.pdf



Boletim Informativo nº 124: Maio de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_124_05_2014.pdf



Boletim Informativo nº 125: Junho de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_125_06_2014.pdf



Boletim Informativo nº 126: Julho de 2014
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_126_07_2014.pdf



Boletim Informativo nº 127: Agosto de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_127_08_2014.pdf



Boletim Informativo nº 128: Setembro de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_128_09_2014.pdf



Boletim Informativo nº 129: Outubro de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_129_10_2014.pdf



Boletim Informativo nº 130: Dezembro de 2014

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_130_12_2014.pdf



Boletim Informativo nº 131: Janeiro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_131_01_2015.pdf



Boletim Informativo nº 132: Fevereiro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_132_02_2015.pdf



Boletim Informativo nº 133: Março de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_133_03_2015.pdf



Boletim Informativo nº 134: Abril de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_134_04_2015.pdf



Boletim Informativo nº 135: Maio de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_135_05_2015.pdf



Boletim Informativo nº 136: Junho de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_136_06_2015.pdf



Boletim Informativo nº 137: Julho de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_137_07_2015.pdf



Boletim Informativo nº 138: Agosto de 2015
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_138_08_2015.pdf



Boletim Informativo nº 139: Setembro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_139_09_2015.pdf



Boletim Informativo nº 140: Outubro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_140_10_2015.pdf



Boletim Informativo nº 141: Novembro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_141_11_2015.pdf



Boletim Informativo nº 142: Dezembro de 2015

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_142_12_2015.pdf



Boletim Informativo nº 143: Janeiro de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_143_01_2016.pdf



Boletim Informativo nº 144: Fevereiro de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_144_02_2016.pdf



Boletim Informativo nº 145: Março de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_145_03_2016.pdf



Boletim Informativo nº 146: Abril de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_146_04_2016.pdf



Boletim Informativo nº 147: Maio de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_147_05_2016.pdf



Boletim Informativo nº 148: Junho de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_148_06_2016.pdf



Boletim Informativo nº 149: Julho de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_149_07_2016.pdf



Boletim Informativo nº 150: Agosto de 2016
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_150_08_2016.pdf



Boletim Informativo nº 151: Outubro de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_151_10_2016.pdf



Boletim Informativo nº 152: Novembro de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_152_11_2016.pdf



Boletim Informativo nº 153: Dezembro de 2016

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_153_12_2016.pdf



Boletim Informativo nº 154: Janeiro de 2017

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_154_01_2017.pdf



Boletim Informativo nº 155: Fevereiro de 2017

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_155_02_2017.pdf



Boletim Informativo nº 156: Março de 2017

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_156_03_2017.pdf



Boletim Informativo nº 157: Abril de 2017

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_157_04_2017.pdf



Boletim Informativo nº 158: Maio de 2017

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Boletin_158_05_2017.pdf

------------------------------
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HTTP://WWW.RIADICYP.ORG - PÁGINA DE WEB

A página na web da rede RIADICYP foi durante anos um de seus pontos de
destaque na comunicação com as pessoas do setor de celulose e papel na
Ibero-América, bem como em outras regiões do globo. As visitações eram
inúmeras em busca dos qualificados materiais disponibilizados na mesma,
principalmente livros e apresentações e trabalhos técnicos dos congressos
CIADICYP (Congresos IberoAmericanos de Investigación en Celulosa y
Papel) e dos simpósios IntSymLignCellMat (International Symposium on
Lignocellulosic Materials).
Os relatórios de visitação da época em que a página estava no ar indicavam
que a webpage tinha em média cerca de 500 a 1.000 visitas diárias,
totalizando mais de 100.000 visitas por ano. Seus principais visitantes eram
técnicos, professores e pesquisadores do setor de celulose e papel e
estudantes de graduação e pós-graduação em Engenharia Química e
Engenharia Florestal.
Infelizmente e por razões diversas, a RIADICYP foi forçada a retirar a
página do ar, principalmente pela carência de recursos humanos e
financeiros para mantê-la ativa. Lembrem-se que a RIADICYP não possui
funcionários e todo o serviço é compartilhado entre seus membros de forma
voluntária. Acontece que para manter um portal atualizado e dinâmico na
web consomem-se grandes quantidades de recursos e de tempo, os quais
eram escassos para a rede.
Acredito que essa descontinuidade da página na web possa ser temporária e
muito provavelmente, em futuro não distante ela poderá retornar para
facilitar o atingimento dos objetivos da RIADICYP. Outras alternativas mais
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simples existem, como a criação de um blog, de uma página no FaceBook,
ou no LinkedIn, etc.
Por essas razões, estamos através de três edições da Eucalyptus Newsletter
resgatando todo o material que estava disponibilizado na página de web da
RIADICYP para permitir que esse rico patrimônio tecnológico e científico
possa ser perpetuado através de nossas publicações compartilhadas na
internet. Para isso, estamos contando com enorme apoio dos diretores,
coordenadores e demais membros da RIADICYP.
Como uma espécie de recordação a todos, recuperamos algumas fotografias
instantâneas
da
página
da
RIADICYP,
graças
ao
website
http://archive.org/web/, que permite visitação a páginas da web em
tempos passados.
Exatamente por isso, lhes oferecemos para espiadelas rápidas e como
recordação dessa fantástica página, alguns instantâneos resgatados.
Aproveitem para relembrar essas imagens colhidas entre os anos de 2009
até 2017.
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Fotografias instantâneas colhidas da webpage RIADICYP entre 2009 a 2017
Fonte: http://archive.org/web/
(Internet Archive – Wayback Machine)

-----------------------------57

OFICINAS, SEMINÁRIOS, “WORKSHOPS”, “TALLERES”

A rede RIADICYP organizou também diversos eventos de menor magnitude
que os CIADICYPs e com finalidades de promover intercâmbio entre os
participantes sobre temas específicos de interesse comum (estratégias
tecnológicas, tecnologias de fabricação, etc.). Esses eventos podiam ou não
estar associados aos eventos magnos da rede (CIADICYPs) ou então
acontecerem pelo interesse na organização por um dos membros
institucionais da rede.
Até o presente momento, dentro da temática de investigação e docência em
celulose e papel, foram quatro os eventos realizados:

 Oficina (“Taller”) de Mérida, Venezuela (Acción Estratégica
Regional de Celulosa y Papel en México, América Central y el Caribe),
em 2005
 Oficina (“Taller”) de Valdivia, Chile (Taller para una Acción Estratégica
Regional de Celulosa y Papel en el MERCOSUR), em 2006
 Oficina (“Taller” e Seminário) de Girona e Terrassa, Espanha
(Seminario IberoAmericano sobre la Parte Húmeda de la Máquina de
Papel), em 2007
 Seminário (“Talller” ou Oficina) de Guadalajara, México (referido
como: Seminario en Reciclado del Papel), em 2008
As apresentações de cada um desses eventos, bem como suas propostas e
detalhes do evento serão a seguir apresentadas de forma individualizada.
Em função dos apresentadores e países de origem, os idiomas das
apresentações poderiam ser: Espanhol, Inglês ou Português.
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 Oficina (“Taller”) de Mérida Venezuela (Acción Estratégica
Regional de Celulosa y Papel en México, América Central y el
Caribe), em 2005
Essa oficina de um dia de duração (29 de novembro de 2005) aconteceu na
cidade de Mérida, Venezuela e teve por finalidade debater ações e
consensuar estratégias tecnológicas para a região do México, América
Central e países do Caribe (dentre eles, Venezuela e Colômbia na América
do Sul).
O evento teve o apoio da RIADICYP e da CYTED: Área 3 – Promoción del
Desarrollo Industrial (Programa IberoAmericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo).
No evento participaram representantes de diversas das instituições e
membros individuais da RIADICYP com interesse na temática central do
evento. O objetivo maior era debater ações estratégicas e construir um
cenário que contemplasse ações para uma maior efetividade dos grupos de
ensino e pesquisa nos países abrangidos.
A seguir estão disponibilizadas as apresentações do evento, colocadas
inicialmente por grupos tecnológicos e depois por países:


Grupo: Biotecnologia. J.C. Villar Gutiérrez. 28 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_
Biotecnologia.pdf



Grupo: Blanqueo. J.L. Colodette. 33 slides. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_
Blanqueo.pdf



Grupo: Calidad. 18 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_
Calidad.pdf



Grupo: Fabricación del Papel. M.C. Area. 18 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_P
apel.pdf



Grupo: Pulpado. F.G. Silva Jr. 09 slides. (em Português)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_P
ulpado.pdf



Grupo: Reciclaje del Papel. P. Mutjé. 22 slides. (em Espanhol)
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_
Reciclado.pdf



Grupo: Tecnologias Limpias. E. González Suárez. 13 slides. (em
Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Estrategia_T
ecnologias+Limpias.pdf



Grupo: Papel de Impressión. 15 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Futuro_Pape
l+Impression.pdf



País: Argentina. M. Maximino. 24 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+A
rgentina.pdf



País: Brasil. 40 slides. (em Português)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+B
rasil.pdf



País: Chile. S. Mariani Alvarez. 15 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+C
hile.pdf



País: Cuba. 10 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+C
uba.pdf



País: España. J.C. Villar Gutiérrez. 04 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+E
spana.pdf



País: Portugal. P. Ferreira. 37 slides. (em Português)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+P
ortugal.pdf



País: Uruguay. 06 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+U
ruguay.pdf
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País: Venezuela – Laboratório Nacional de Productos
Forestales. Sección de Celulosa y Papel . G. Mogollón. 29 slides.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+L
NFP_Venezuela.pdf



País: Venezuela. G. Mogollón. 10 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_RIADICYP_Taller+Merida_Ponencia+V
enezuela.pdf

----------------------------- Oficina (“Taller”) de Valdivia, Chile (Taller para una Acción
Estratégica Regional de Celulosa y Papel en el MERCOSUR),
em 2006
Essa oficina de um dia de duração (28 de outubro de 2006) aconteceu na
cidade de Valdivia, Chile, conjuntamente ao IV CIADICYP – Congreso
IberoAmericano de Investigación en Celulosa y Papel.
O evento teve por finalidade debater ações e consensuar estratégias
tecnológicas para os países abrangidos pelo bloco econômico do Mercosul.
Contou com o apoio da RIADICYP e da CYTED: Área 3 – Promoción del
Desarrollo Industrial (Programa IberoAmericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo).
No evento participaram representantes de diversas das instituições e
membros individuais da RIADICYP com interesse na temática central do
evento que foi a área ambiental da produção de celulose e papel (legislação,
tecnologias limpas, novos desenvolvimentos em mitigação e tratamentos,
bem como em indicadores e limites de poluentes). O objetivo maior foi
debater ações estratégicas e construir um cenário que contemplasse ações
de pesquisa e comunicação sobre os temas ambientais para o setor de
celulose e papel, já que havia naquela época alguns processos ambientais
conflitivos com a sociedade em países como Chile, Argentina e Uruguai.
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As apresentações do evento estão a seguir disponibilizadas:



Relatório da Oficina de Valdivia (Taller de Valdivia). RIADICYP.
04 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Informe_Taller_Valdivia_2006.pdf



Legislación ambiental e indústria de pulpa y papel. M.C. Area.
38 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Area_Valdivia_Legislacion+Ambie
ntal.pdf



Legislación y organismos de control en Uruguay. L. Soria. 26
slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Soria_Valdivia_Legislacion+Ambi
ental.pdf



Posibles aportes de I&D a la industria en
medioambiental. J.C. Villar. 28 slides. (em Espanhol)

el

tema

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/RIADICYP_Villar_Valdivia_P&D+Ambiental.p
df



El reciclado: limitaciones y perspectivas. P. Mutjé. 29 slides. (em
Espanhol)

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

Valdivia, Chile – Ciudad de los Rios
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 Oficina (“Taller” e Seminário) de Girona e Terrassa, Espanha
(Seminario IberoAmericano sobre la Parte Humeda de la
Máquina de Papel), em 2007

Evento realizado em 2007 na Espanha através da parceria entre a rede
RIADICYP e as seguintes entidades, que possuem enorme grau de
reconhecimentos técnico e científico na pesquisa em celulose e papel
naquele país:


Universitat Politècnica de Catalunya, em Terrasa, Espanha (com
apoio da professora Dra. Teresa Vidal)



Universitat de Girona (UdG), em Girona, Espanha (com apoio do
professor Dr. Pere Mutjé)



INIA – Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrária, em
Madrid, Espanha (com apoio do Dr. Juan Carlos Villar)

A temática técnica do evento foi totalmente focada nos desenvolvimentos
da parte úmida da máquina de papel, buscando clarear conceitos, favorecer
desempenhos e otimizações, com base nas melhores tecnologias e ciências
disponíveis. Para as diversas apresentações foram convidados especialistas
europeus e ibero-americanos, dentre eles, diversos membros da rede
RIADICYP.
O evento aconteceu nos dias 28 a 30 de maio de 2007, nas cidades de
Girona e Terrassa, Espanha.

As apresentações e materiais técnicos que fundamentaram o evento estão a
seguir disponibilizados:
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Programa e descrição das sessões técnicas do evento. 02 pp.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/00_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Sessio
nes_2007.pdf



La indústria papelera europea. J.F. Colom Pastor. 12 pp. (em
Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Colom
_2007.pdf



Circuitos de cabeza de máquina. A.L. Torres; M.B. Roncero. 08
pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Torres
_2007.pdf



Química de la parte húmeda. A. Blanco. 62 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/03_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Blanco
_2007.pdf



La selección de agentes de control y funcionales para la parte
húmeda de la máquina de papel. A. Abril. 11 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/04_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Abril_
2007.pdf



Carbonato de cálcio natural como carga en la fabricación del
papel. M. Laufmann; E. Requena. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/05_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Reque
na_2007.pdf



El água en la fabricación del papel. C. Negro. 35 slides. (em
Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/06_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Negro
_2007.pdf



Encolado interno del papel: Breve reseña de la física y química
de los agentes encolantes mas relevantes en la actualidad.
L.B. Molina Tirado. 12 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/07_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Molina
_2007.pdf



Perspectivas del encolado en la fabricación de papel y cartón.
J.L. Bisbal. 36 slides. (em Espanhol)
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/08_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Bisbal
_2007.pdf



Study of alcaline sizing as function of ionic activity in the
environment. J. Turrado; L. Ramirez; A.R. Saucedo; J. Ramos; L.G.
Castillo. 09 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/09_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Turrad
o_2007.pdf



Agentes de resistência en seco: Almidón catiónico.
Verdaguer; J. López Arroyo. 12 pp. (em Espanhol)

J. Mateu

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Mateu
_2007.pdf



Agentes de resistencia en húmedo.
(em Espanhol)

X. Sequera Rahola. 09 pp.

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Seque
ra_2007.pdf



Colorantes. L. Callado. 58 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Callad
o_2007.pdf



POM System. Stable and compact wet end for papermaking. J.
Isso-Herttua; T. Helle. 03 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_IsoHerttua_2007.pdf



New development in headbox technology. J.C. Roux; M. Rueff.
08 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Roux_
2007.pdf



Formación de la hoja: Mesa plana y doble tela. J. Vila. 12 pp.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/15_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Vila_2
007.pdf



Análisis tridimensional de la hoja de papel. J. González Molina;
R. Silva Soto; J. Silvy. 06 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/16_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Gonzal
ez_2007.pdf
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Flujo de suspensiones fibrosas. E.J. Mata. 09 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Jorge_
2007.pdf



La energia en la indústria papelera.
Espanhol)

C. Reinoso. 16 pp. (em

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Reinos
o_2007.pdf



Vaccum system equipment. J. Karvinen. 16 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Karvin
en_2007.pdf



Telas e tecidos. Huyck-Wangner. 82 slides. (em Inglês e Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Menen
dez_2007.pdf



Últimos diseños en fieltros para la sección de prensas. De los
multibases a los substratos multiaxiales y membranas. J.
Montaner. 09 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Monta
ner_2007.pdf



OnV feltview. J.C. Escanes. 12 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Escane
s_2007.pdf



Optimización del sistema de retención. L.M. Sánchez; D. Inácio.
10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Sanch
ez_2007.pdf



Mercado centroamericano de empaque y su evolución dentro
del Tratado de Libre Comércio con los Estados Unidos. J.L.
Montalvo. 19 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Montal
vo_2007.pdf



Multivariable predictive control. M. Kosonen; C. Fu; S. Nuyan; R.
Kuusisto; T. Huhtelin. 07 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Ventur
a_2007.pdf
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Active wet-end management. T. Rantala; H. Kumpulainen. 14 pp.
(em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Ventur
a_2007.pdf



New ways to manage drainability, fiber properties and shive
content of pulp. P. Keinänen; E. Piirainen; J. Määttä; E. Armani. 14
pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Ventur
a_2007.pdf



Tratamiento de águas en uma fabrica de pasta y papel. Kemira.
34 slides. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Kemir
a_2007.pdf



Medidas internas para la reducción del consumo de água en la
fabricación de papel. J. Urra. 11 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Urra_2
007.pdf



La formación en ingenieria papelera y gráfica en España. A.L.
Torres. 07 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_RIADICYP_Taller_Parte+Humeda_Torres
_2007.pdf

Equipe técnica Terrassa y Prof. Pere Mutjé (UdG)
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 Seminário (“Talller” ou Oficina) de Guadalajara, México
(referido como: Seminario en Reciclado del Papel), em 2008

Esse evento aconteceu em 2008 no México, como parte das atividades
técnicas do V CIADICYP (Quinto Congreso IberoAmericano de Investigación
en Celulosa y Papel). A organização do evento esteve a cargo da RIADICYP
em parceria com a Universidad de Guadalajara, situada na cidade de
Guadalajara, México, onde ocorreram os eventos V CIADICYP e o Seminário
de Reciclado do Papel.
Foram vitais os esforços de nosso estimado
professor
Dr.
José
Turrado
Saucedo
(http://www.cucei.udg.mx/maestrias/productos/planta-academica/profesoresasociados/jose-turrado) daquela universidade para o sucesso da programação
técnica e da organização do evento. Registre-se que no seminário já
estiveram presentes membros da nova rede que recém havia sido criada, a
RIARREC - Red IberoAmericana para la Revalorización del Reciclado
Celulósico.
A temática do seminário foi totalmente focada em desenvolvimentos
tecnológicos papeleiros para melhores desempenhos e qualidade do papel
reciclado e das operações de reciclagem. Para as diversas apresentações
foram convidados especialistas europeus e ibero-americanos, dentre eles,
diversos membros das redes RIADICYP e RIARREC.
O evento aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro de 2008, sob os auspícios
do Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, México.
Sua programação completa pode ser acessada através do arquivo a seguir:
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_PROGRAMACION
.pdf (Programação do Seminário Reciclado del Papel)

A seguir, encontram-se disponibilizados: principais apresentações e
trabalhos técnico-científicos do seminário, embora nem todos tiveram a
possibilidade de serem aqui incluídos por falta de entrega do material por
parte de alguns dos palestrantes.


Productos moldeados. G.B. Gavazzo. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Productos+Mode
ados.pdf
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Influencia de la matéria prima en la operación de moldeado de
pulpas y en las propiedades del producto final. G.B. Gavazzo;
C.A. Pavlik. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Pulpas+Moldead
as.pdf



Características de pulpas recicladas de papeles de oficina,
cartones corrugados y periódicos y sus mezclas. G.B. Gavazzo;
C.A. Pavlik. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Pulpas+Reciclad
as.pdf



Recuperación de fibra celulósica a partir de envases líquidos.
J. Turrado S.; M.F. Dávalos G.; A.R. Saucedo C.; E. Delgado F.; J.
Vargas R. 08 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Recuperacion+Fi
bras+Envases.pdf



Refino de compresión. Fundamentos, mecanismo y avances
del proceso. J.C. Formento; A.A. Lossada. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Refinacion+Com
presion.pdf



Efectos de los radicales libres sobre pulpas recicladas kraft no
blanqueadas. P. Mocchiutti; M.V. Galván; M.A. Zanuttini. 11 pp.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Radicales+Libre
s.pdf



Estudio de la relación entre las propiedades del papel prensa
reciclado y el “print through”. N. Goméz; C. Molleda; J.C. Villar;
A. Rodriguez; V. Vida; E. Quintana. 10 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Papel+Prensa+R
eciclado.pdf



Procesos de blanqueo a base de oxigeno aplicados a pulpa
obtenida del cartón corrugado reciclado (OCC). J.J. Rivera; J.
Anzaldo; B. Becerra; J. Ramos; R. Sanjuán; J.L. Colodette. 11 pp.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Blanqueo+Fibra
s+Oxigeno.pdf

ou
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Blanqueo+Fibra
s+Corrugados.pdf
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Impacto del proceso de impresión con barniz UV sobre el
proceso de destintado por flotación. A.R. Saucedo; A.V.L.
Izquierdo; J. Turrado S.; B. Sulbaran; J.J. Rivera P.; Q.J. Ramos. 08
pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Flotacion.pdf



Aspectos físicos y químicos del destintado por flotación. J.
Turrado S.; L.G. Castillo M.; A.R. Saucedo C.; E. Delgado F.; H.H.
Alzate G.; Q.J. Ramos. 09 pp. (em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Fisico+Quimica
+Destintado.pdf



Visualization of ink adsorption on static bubble surfaces. M.A.
Pèlach Serra; L. Barberá; J. Pantin; J. Puig; P. Mutjé. 11 pp. (em
Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Deinking.pdf



New possibility for analysis of fibre properties and other
objects like shives and vessel cells in recycled fibre mixes. H.I.
Karlsson. 10 pp. (em Inglês)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Shives+Vessels
+Recycled+Fibers.pdf



Stickies: Effects em la fabricación de papel. E. Zárate. 04 pp.
(em Espanhol)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2008_Seminario_Reciclado_Stickies.pdf

Participantes do seminário e personalidades na rede RIADICYP
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CIADICYPs - CONGRESOS IBEROAMERICANOS DE
INVESTIGACIÓN EN CELULOSA Y PAPEL

Os CIADYCYPs se constituem no elo de integração e de encontro da maior
parte dos membros e seguidores da rede RIADICYP. São eventos que
acontecem em uma frequência de dois anos (nos anos pares) e até o
momento dessa edição da Eucalyptus Newsletter tinham sido nove os
congressos realizados. O primeiro deles, o evento do ano 2000 em Iguazú,
Argentina, foi o marco de criação da RIADICYP, pois serviu para o encontro
dos interessados para a formação da rede.
Após o evento de 2000 na Argentina, aconteceram os seguintes: Campinas,
Brasil (2002); Córdoba, Espanha (2004), Valdivia, Chile (2006);
Guadalajara, México (2008); Lisboa, Portugal (2010); São Paulo, Brasil
(2012); Medellín, Colômbia (2014); Espoo, Finlândia (2016). O X CIADICYP
está programado para acontecer em outubro de 2018 na cidade de São
Paulo, em parceria com a ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose
e Papel.
Em outra das próximas edições da Eucalyptus Newsletter será feita uma
apresentação de toda a história de sucesso dos CIADICYPs, com a
respectiva disponibilização dos trabalhos técnicos apresentados em cada um
deles.
Aguardem, será um privilégio lhes trazer isso através da parceria da Grau
Celsius com a rede RIADICYP.
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IntSymLignCellMat
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGNOCELLULOSIC MATERIALS

Os Simpósios Internacionais sobre Materiais Lignocelulósicos foram uma
consequência das mudanças de rumos tecnológicos que passaram a
acontecer no setor de celulose e papel a partir dos anos 2010, com pico de
pesquisas e de alterações de estratégias setoriais a partir de 2012.
O conceito de biorrefinarias integradas a partir de recursos florestais
biomássicos inicialmente passou a se fortalecer em inúmeras instituições de
pesquisa, fornecedores de tecnologias e equipamentos e centros
tecnológicos industriais. Muitas empresas industriais passaram a enxergar
as biorrefinarias como parte de seus negócios futuros.
A RIADICYP reagiu rapidamente a essas mudanças de rumos tecnológicos e
em 2013 passou a organizar um novo evento, destinado a acontecer nos
anos ímpares, que denominou de IntSymLignCellMat - International
Symposium on Lignocellulosic Materials. Para o sucesso do evento, a
RIADICYP buscou parcerias com outras instituições e associações técnicas
internacionais, do que resultaram eventos em Puerto Iguazú, Argentina
(2013); Concepción, Chile (2015) e Barcelona, Espanha (2017).
Em 2015, em parceria com a ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel, foi organizada e realizada em São Paulo a 1ª Conferência
IberoAmericana sobre Bioeconomia (BEM 2015), dentro da programação do
48º Congresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP.
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Em uma das próximas edições da Eucalyptus Newsletter será colocada
ênfase na descrição desses importantes eventos sobre biorrefinarias e
bioeconomia organizados pela RIADICYP, com a disponibilização dos
materiais técnicos dos eventos BEM e IntSymLignCellMat.
Aguardem, pois em breve lhes ofereceremos esses ricos materiais através
da parceria entre o autor desses informativos e a RIADICYP.
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RIADICYP - DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

Ao longo de seus quase 20 anos de fundação, a rede RIADICYP e também a
associação RIADICYP têm gerado uma série de atas de reuniões e eventos,
mensagens com noticias, relatórios, relatórios sobre membros ativos, etc.,
etc. Muitos deles são meramente relatos administrativos ou gerenciais e
não estão sendo disponibilizados, por isso mesmo.
Entretanto, existem alguns que são chaves para distribuição aos membros e
não membros da rede, que são aqueles relacionados ao convite e fichas de
inscrição para novos membros. Digo também de interesse dos atuais
membros, já que cabe a eles também divulgar a rede e trabalhar na
obtenção de novas adesões.
Seguem então essas importantes documentações:


Convite a novos membros

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/CIADICYP+2000_Invitacion+Nuevos+Miemb
ros.pdf



Ficha de adesão de membros individuais

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Ficha_Miembro+Individual.pdf



Ficha de adesão de membros institucionais

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Ficha_Miembro+Institucional.pdf
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------------------------------------------------------UM MUITO OBRIGADO A TODOS

Esperamos sinceramente que essa iniciativa de disponibilização da
história e de parte significativa das publicações produzidas pela rede
e associação RIADICYP, ao longo de seus 18 anos de vida e cerca de
quinze eventos promovidos, tenha sido de muita utilidade a todos os
que atuam nos setores de celulose, papel e biorrefinarias.
Também esperamos que, ao compor essa edição da Eucalyptus
Newsletter, contando a história e os feitos da RIADICYP, se consiga
um maior conhecimento pela sociedade sobre ela, e, principalmente,
que resultem em novas adesões de membros para a rede. Afinal, as
vantagens de participar na RIADICYP são mais do que evidentes, pois
é através do coletivo oportunizado pela rede (e associação), que se
pode realmente trocar, adquirir, compartilhar, integrar e disseminar
conhecimentos e esforços de pesquisa entre os pares e para todos os
demais interessados pelos setores abrangidos pelo escopo da mesma.
Com isso, a comunidade tecnológica e científica poderá mais
facilmente se valer dos ensinamentos e conhecimentos abrigados
pelos materiais tecnológicos e científicos produzidos pela RIADICYP e
disponibilizados para livre e gratuito acesso público através da
Eucalyptus Newsletter, resultante da parceria entre Celso Foelkel
(Grau Celsius) e a RIADICYP.
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Agradecemos a todos os apoiadores, facilitadores e leitores por nos
incentivar nessa missão e em outras que vêm sendo focadas no
resgate digital dos fundamentos que levaram o setor de celulose e
papel (agora incluindo as suas biorrefinarias integradas), aos
sucessos em competitividade, logística, ambiência e qualidade que
são admirados em todo o planeta.
Agradecemos também e em especial a ajuda recebida de diversos
membros da RIADICYP que nos ajudaram voluntária e intensamente
na construção dessa edição da Eucalyptus Newsletter contando e
fornecendo materiais sobre a RIADICYP e suas conquistas.
Agradecemos intensamente os dirigentes da RIADICYP por
oportunizar a divulgação na web da história e conquistas da rede e a
disponibilização de todas as publicações da RIADICYP nessa e em
futuras edições da Eucalyptus Newsletter.

Um agradecimento muito especial aos doutores: Maria Cristina Area
(https://www.researchgate.net/profile/Maria_Area) e Juan Carlos Villar
(https://www.researchgate.net/profile/Juan_Villar)...
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...e ainda, agradecimentos sinceros também aos doutores: Song Won
Park (http://pqi.ep.usp.br/docentes_sw.php) e Miguel Ángel Mário
Zanuttini (http://miguelzanuttini.blogspot.com/).
Todos me ajudaram imensamente no fornecimento de arquivos,
fotos, dados históricos, opiniões, entusiasmo e paixão pela RIADICYP.
Finalmente, um cumprimento a todos os mais de 150 membros
individuais ativos da RIADICYP, que apesar de não serem tantos e
contando com limitados recursos, conseguem, através da integração
e trabalho voluntário, magníficos resultados científicos e tecnológicos
para os setores de celulose, papel e biorrefinarias.

Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em nosso
caminho de pavimentar as rotas passadas, presentes e futuras
dos setores brasileiro e ibero-americano de base florestal

Iguaçu ou Iguazú
Cidade, departamento, rio e cataratas onde se semeou o nascimento da RIADICYP

Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus leitores,
com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos
Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br)
GRAU CELSIUS: Tel. (51) 99947-5999
Copyrights © 2014 - 2018 - celso@celso-foelkel.com.br
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Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos
por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados
para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores.

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor
visite:
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus
Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem
como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
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