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Questão: /Question: 

 

SR. CELSO 
 

Solicito verificar possibilidade de me ajudar no seguinte assunto: 

  

Tenho disponíveis 50 toneladas de algodão hidrófilo (sem uso), sobra de 

industrialização e também 100 toneladas de sobra de jeans, de 
confecção. 

  

É possível fazer papel com estes materiais? 

Como poderia desfibrar para transformar em massa? 
Existe alguma fábrica que executa este trabalho? 
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Aguardo resposta 

  

Obrigado 

  
Fernando leite 

Fone (19) 8160-0517 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Fernando, boa tarde. 

Até alguns anos atrás se produzia celulose solúvel no Brasil a partir do 
linter do algodão. Essa celulose tinha inúmeras destinações para 

nitrocelulose, rayon, celofane, viscose, etc. Com o encarecimento do 

linter de algodão e o desenvolvimento de celulose solúvel de madeira, o 

algodão perdeu espaço nessa manufatura.  
Desconheço quem esteja usando em nosso país essa fibra de algodão 

para fabricação de polpa em escala comercial. 

Já a fabricação de papel usando algodão, só mesmo em casos de 

oficinas de papel artesanal ou de papel arte, mas em quantidades muito 

pequenas e distantes de sua disponibilidade. 
Os trapos foram usados para fabricar papel até meados dos anos 

1800’s, mas agora não possuem economicidade alguma para essa 

finalidade, e substituídos foram pelas fibras da madeira (virgens e 

recicladas). 
Dessa forma, desconheço quem possa se interessar pelo sua 

disponibilidade.  

Tente contato com algum grande fabricante de papel artesanal, talvez 

eles tenham alguma sugestão. 
Quem tem acesso a algumas entidades de papel artesanal e de papel-

arte é a ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – 

www.abtcp.org.br. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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