
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1004/Question nº: 1004 

 
Título: /Title: Preciso das referências da GALERIA DE IMAGENS 

site Celso Foelkel 

                   Por: / By: Myrtes A. Silva 

 
E-mail: myrtes_amaral@yahoo.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Olá, Boa Tarde! 

 

Sou estudante de mestrado em engenharia de materiais, no CEFET-MG, 

na área de reciclagem, e minha pesquisa é sobre papéis. 

  
Preciso das referências da GALERIA DE IMAGENS - PAPEL / PHOTO 

GALLERY - PAPER© Celso Foelkel, das seguintes imagens: 

 

GCP01, GCP017; GCP018; GCP038; GCP039; GCP042; GCP054; 
GCP055; GCP056; GCP057. 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Muito grata! 

Um abraço, 

  

Myrtes A. Silva 
Desenhista Industrial - grafic & web design 

Mestranda em Engenharia de Materiais - CEFET-MG (Área de 

Reciclagem) 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Myrtes, seguem as referências: 
GCP01 – fibras celulósicas entrelaçadas 

GCP017 – idem, mostrando ligações entre elas  

GCP018 – idem, mostrando fibras e um grande elemento de vaso 

(condutor de seiva bruta nas madeiras)  
GCP038 – superfície de um papel higiênico, mostrando a disposição das 

fibras de celulose  

GCP039 – superfície de um papel de impressão offset, mostrando um 

elemento de vaso e fibras  

GCP042 – tina de preparação da massa fibrosa em oficinas de papel 
artesanal 

GCP054 – outro papel higiênico, visto em sua superfície e mostrando o 

crepe superficial  - papel de ótima qualidade 

GCP055 – fibras celulósicas enoveladas entre si 
GCP056 – fibras de pasta mecânica utilizada para fabricar papel jornal  

GCP057 – superfície de papel higiênico de boa qualidade, mostrando seu 

crepe para facilitar a absorção de detritos 

 
Clique nas imagens para aumentar um pouco mais a resolução. 

 

Um abraço 

Celso 

 
 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Myrtes A. Silva 

 

E-mail: myrtes_amaral@yahoo.com.br 

 
Prezado Sr Celso, 

 



Muito agradecida pelo retorno! 

 

Atenciosamente, 

Um abraço, 
  

Myrtes A. Silva 

 


