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Prefácio

O DEPTO. DE SILVICULTURA E O ENSINO E PESQUISA EM
CELULOSE, PAPEL E QUÍMICA TECNOLÓGICA DE PRODUTOS
FLORESTAIS.

A Seção de Química, Celulose e Papel do Depto. de Silvicultura da Escola Superior
de Agricultura «Luiz de Queiroz» se dedica desde 1962 ao ensino e à pesquisa nas
seguintes áreas: Química da madeira e sub-produtos florestais, Engenharia Química,
Ciência e Tecnologia da Celulose, Ciência e Tecnologia do Papel, Tecnologia de Recursos
Fibrosos Não Lenhosos. Estas divisões estão sob a supervisão direta dos Profs. Luiz E. G.
Barrichelo, Doutor pela ESALQ, e Celso E. B. Foelkel, com M. S. em Celulose e Papel
pelas Universidades Estadual de New York e de Syracuse (USA).

No setor de ensino, dentro da filosofia de formar elementos de ligação entre os
setores florestais e industriais das empresas, visando uma perfeita integração floresta-
indústria, a SQCP oferece aos alunos do Curso de Engenharia Florestal, quatro disciplinas a
saber: Química da Madeira, Tecnologia de Celulose e Papel, Química Tecnológica de
Produtos Florestais, e Ciência e Tecnologia do Papel. A partir de 1976 oferecerá uma
disciplina em nível de pós-produção sobre celulose e papel.

No setor de pesquisa a Seção conta com recursos materiais e humanos para o
perfeito desempenho de seus programas que vão desde estudos de adequação do binômio
matéria-prima processo para a obtenção de celulose e papel até aproveitamento mais
racional dos sub-produtos das florestas e indústrias.

Todos os programas do IPEF contam com a retaguarda técnico-científica da SQCP
quando o objetivo é o aumento quantitativo e sobretudo qualitativo da matéria-prima
florestal destinada total ou parcialmente à produção de celulose para papel e outros
derivados ou aproveitamentos alternativos dentro da tecnologia química moderna.

No presente número da Revista de Divulgação do IPEF são apresentados alguns dos
mais recentes projetos de pesquisas desenvolvidos pelo SQCP e se constituem numa
colaboração do Depto. de Silvicultura à ciência e tecnologia celulósica-papeleira nacional.
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