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COMITÊ CIENTÍFICO DO ABTCP 2016 APROVA TRABALHOS TÉCNICOS
Os trabalhos do ABTCP 2016 – 49.º Congresso Internacional de Ce-

lulose e Papel – foram avaliados pelo Comitê Cientí� co do evento, a 
ser realizado entre 25 e 27 de outubro deste ano em um novo local: 
o Expo Center Norte, em São Paulo. O Congresso da ABTCP acontece 
paralelamente à exposição internacional de tecnologias para a indús-
tria de celulose e papel. Mais detalhes podem ser conferidos no site 
www.abtcp2016.org.br.

Neste ano o ABTCP 2016, que se � rma ainda mais como referência 
na agenda global de eventos técnicos do setor, tem o seguinte tema 
central: “Setor Florestal e Industrial cruzando fronteiras: novos negócios, 
novos processos e novos produtos”. É a oportunidade de o congressista 
informar-se sobre as tendências desta indústria, bem como de ter acesso 
aos debates com os maiores especialistas do setor de celulose e papel.

“Além de trabalhos brasileiros que mostrarão oportunidades de no-
vos negócios, processos e produtos, de acordo com o tema do Congres-
so deste ano, teremos apresentações de especialistas vindos de Portu-
gal, da Suécia, da França e dos Estados Unidos, entre outros países”, 

comenta Jorge Luiz Colodette, presidente do 49.º Congresso Internacio-
nal de Celulose e Papel. 

Segundo Colodette, o evento proporcionará uma troca de experiên-
cias muito rica sobre o que está acontecendo no Brasil e o que se faz 
no exterior, sendo uma ocasião especial de mostrar novas oportunida-
des de negócios.  “O setor de celulose, em especial, deve � car atento 
às novas tecnologias que surgem, pois serão oportunidades para criar 
produtos e, consequentemente, negócios”, a� rma.

Anote em sua agenda e participe do ABTCP 2016. 
Esperamos sua visita!
Data: 25 a 27 de outubro de 2016
Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
Horários: Congresso – das 9h às 17h; Exposição – das 13h às 20h.
Inscrições, programa do Congresso e demais informações 
pelo site www.abtcp2016.org.br.
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Apresentação
Presentation

Manutenção
EDGARD 

GABRIEL SEIDNER

Engenharia de Materiais - uma 
ferramenta essencial no contexto da 
Engenharia de Manutenção

Materials Engineering - An Essential 
Implement in the Context of 
Maintenance Engineering 

PÔSTER

Celulose RIKU KOPRA
O efeito da lavagem da pasta crua 
sobre os processos secundários e a 
economia em linha no sector das � bras

Effect of brown stock washing on 
sub-processes and � ber line economy

ORAL

Celulose
TIAGO EDSON 

SIMKUNAS SEGURA
Programa de controle da qualidade da 
madeira na Eldorado Brasil Celulose

Wood Quality Control Program in 
Eldorado Brasil Celulose

ORAL

Celulose
LUCAS RECLA 

LOMBARDI
Avaliação da sul� dez do licor branco 
na qualidade da celulose kraft 

Evaluation of white liquor sulfidity 
on kraft pulp quality

ORAL

Meio Ambiente
DAVID CHARLES 

MEISSNER

Um estudo de caso - processos de 
tratamento de e� uentes e a destinação 
� nal do lodo secundário biológico

Case Study - Wastewater Treatment 
Processes and Destinations of 
Secundary Biological Sludge

ORAL

Sustentabilidade
JULIANA MARIA 

ANDRADE DA SILVA
Análise de ecoe� ciência da produção 
de celulose

Eco-ef� ciency Analysis for Pulp 
Production

PÔSTER

Meio Ambiente
CAROLINA 

FERNANDES PINTO
Uso da madeira de eucalipto na 
recuperação de rios: projeto Renaturalize 

The Use of Eucalyptus Wood in River 
Restoration: Project Renaturalize 

ORAL

Papel JEFFREY M. LEITINGER
Látex à base de vinil acetato para 
revestimentos com custos competitivos

Vinyl acetate based binders for 
cost effective coatings

ORAL

Papel JARI ALMI 
On-line Análise Topogra� a - Novas 
ferramentas para fabricantes de tissue, 
papel e cartão

On-line Topography Analysis – New 
tools for tissue, paper and board makers 

PÔSTER

Celulose
VALÉRIA JUSTE 

GOMES

Uma nova visão do branqueamento de 
polpa kraft de eucalipto com ozônio 
em média consistência

New insights on medium 
consistency ozone bleaching of 
eucalyptus kraft pulp

PÔSTER
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NOTA: Con� ra em www.abtcp2016.org.br, na aba Congresso, em "Trabalhos aprovados", a lista completa de todos os trabalhos selecionados para 
apresentação no Congresso deste ano e inscreva-se!
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