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Pergunta nº: 1062/Question nº: 1062 

 
Título: /Title: Zero-Span e bambu 

                   Por: / By: Luis Bonilla 

 

E-mail: luisbonilla@joaosantos.com.br  
 

Questão: /Question: 

 

Caro Eng. Celso Foelkel, 
Eu sou Eng.-Químico, Assessor Técnico da fábrica Celulose e Papel de 

Pernambuco S/A – CEPASA. Eu li a publicação: “Z-Span testing of 

Eucalyptus bleached pulps obtained from different bleaching sequences”, 

de sua autoria e dos Srs. Wavell F. Cowan e Joffrey Cowan da Pulmac 

Instruments. O trabalho me pareceu muito bom e interessante, 
principalmente a aplicação do Z-Span para avaliar as polpas. 

Nós produzimos em CEPASA polpa e papel de bambu e estamos 

interessados em melhorar nossa avaliação na qualidade da mesma, para 

poder predizer variações na qualidade do papel extensível para sacos de 
cimento fabricado. Como o equipamento Pulmac Z-Span 3000 é um 

pouco salgado (U$S 225.000) gostaríamos poder conhecer um pouco 
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mais ao respeito do mesmo, para poder indicar sua aquisição. Se o 

senhor nos pode indicar que fábrica do Brasil já está utilizando este 

equipamento em seu Laboratório, tentaremos uma visita, para ver de 

perto sua aplicação e utilidade e poder então verificar até que ponto ele 
poderá ser útil para nós. Caso seja possível também lograr uma 

demonstração do fabricante, seria muito interessante. 

Nós produzimos a celulose de bambu pelo processo Soda – AQ com um 

Kappa de aproximadamente 45. E após lavada a mesma é depurada 
para selecionar as fibras longas e refinada em alta consistência, antes 

de produzir o papel. 

Acredito o Z-Span seja um equipamento que poderá colaborar para 

verificar as diversas etapas deste processo de produção. 
Caro Engenheiro, eu só leitor assíduo de sua publicação PinusLetter, que 

considero muito boa, infelizmente não temos temas relacionados ao 

bambu nela. 

Por favor Engenheiro, se o senhor nos pode ajudar com as indicações 
que estou lhe solicitando nos fará um grande favor. 

Desde já muito grato por sua atenção e colaboração 

  

Eng. Luis A. Bonilla 

Assessor Técnico 
Celulose e Papel de Pernambuco S/A – CEPASA 

Fone: (081)2119-8772   

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Luis, boa tarde – agradeço sua mensagem – estou investigando para 

conhecer quem poderia lhe ajudar com as analises Zero Span e visita. 
Em relação à PinusLetter tivemos uma edição especial sobre o bambu, 

com especial atenção e colaboração de nosso grande amigo Hans Jurgen 

Kleine, que elaborou um excelente artigo sobre o bambu. Também 

disponibilizamos rica literatura aos leitores – talvez você tenha perdido a 

edição. 
Segue o link: 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_31.html 

Em breve, deveremos ter mais um pequeno artigo, mas sempre 

intercalado com outras espécies. 
Se tiver sugestões sobre o que deveríamos ter mais sobre o bambu, 

agradeço. 

Um abraço e até breve 

Celso  
 

_________________________________________________ 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 
 

Luis, bom dia. 

Você pode encontrar o aparelho Zero Span na Fibria – Unidade de 
Jacareí e se precisar de um contato lá, envie uma mensagem ao 

engenheiro Alexandre Bassa - alexandre.bassa@fibria.com.br . 

Um abraço e sucessos, 

Celso 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Luis Bonilla 

 

E-mail: luisbonilla@joaosantos.com.br  
 

Caro Eng. Celso, 

 

Muito obrigado pela informação e recomendação. Tentarei um contato 

com o Eng. Alexandre Bassa, para tentar uma visita á Fibria em Jacareí. 
Faz pouco tempo passei um e-mail respondendo seu e-mail anterior. 

Mai uma vez obrigado. 

 

Luis A. Bonilla 
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