
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1082/Question nº: 1082 

 
Título: /Title: Condições de cozimento na Celulose Riograndense 

S.A. Guaíba 

                   Por: / By: Matheus Poletto 

 
E-mail: matheus.poletto@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Caro Prof. Celso 

  

Estou escrevendo um artigo sobre caracterização de amostras de 

celulose e gostaria de saber se o senhor poderia me dizer quais as 

condições de cozimento utilizadas pela empresa CMPC S.A. em Guaíba? 
Qual seria a temperatura de cozimento, tempo e pressão utilizadas? 

  

Sei que a empresa utiliza processo kraft e madeira de eucalipto, contudo 

não sei as condições de cozimento. 
  

Agradeço desde já e fico no aguardo de sua resposta. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:matheus.poletto@hotmail.com


  

Att., 

 

Matheus Poletto 
Doutorando em Engenharia de Materiais - PPGEM - UFRGS 

  

Universidade de Caxias do Sul 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Caro Matheus – infelizmente não disponho mais desses valores - o 

digestor da fábrica sofreu uma modernização radical em meados da 

década passada e as condições mudaram em relação às que eram em 

meu tempo de Riocell. Veja em: 
http://www.adhoccom.com/Aracruz_Guaiba.pdf 

Sugiro contatar o engenheiro José Wilhelms Ventura - 

JWVentura@cmpcrs.com.br, para obter essas informações. 

Estou muito interessado em conhecer seu trabalho depois de publicado 
– seria possível me enviar uma cópia do mesmo via e-mail? 

Um abraço e sucessos 

Celso 

 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Matheus Poletto 
 

E-mail: matheus.poletto@hotmail.com  

 

Prof. Celso 
  

Agradeço pelas informações e se conseguir publicar meu trabalho envio 

uma cópia para o senhor. 

 
Obrigado novamente. 

  

Att.,  

 

Matheus Poletto 
 

_________________________________________________ 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel  
 

Mateus – mesmo que não o publique se ele for interessante posso 

colocar em meu website e divulgá-lo. 

Veja a seção que criei em minha Eucalyptus Newsletter: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez11.html#cinco 

Um abraço 

Celso 
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