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Pergunta nº: 1150/Question nº: 1150 

 
Título: /Title: Celulose de línter de algodão 

 

                   Por: / By: Pedro S. Tung 

 
E-mail: pstung@mmm.com 

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Celso,  

 

Conversamos ano passado sobre celulose Pinus taeda. Agora estou 

buscando celulose de línter de algodão. Poderia me ajudar indicando 

algumas empresas, caso conheça.  
 

Grato. 

Pedro Tung 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Pedro Tung, bom dia. 

Há alguns anos atrás existiam diversas empresas no Brasil que 

fabricavam celulose de línter de algodão para a utilização em derivados 

de celulose como acetato, viscose, nitrocelulose, etc. Entretanto, 
diversos fatores colaboraram para que essa produção fosse seriamente 

afetada: 

 a qualidade do línter, já que a indústria têxtil começou a retirar 

cada vez mais os fios de algodão próximos à semente, deixando 
um línter de qualidade muito ruim como matéria-prima fibrosa 

para fabricar celulose química;  

 disponibilidade sazonal e muito irregular do línter;  

 o preço do línter em comparação à celulose química para 

dissolução fabricada de madeira;  

 a qualidade cada vez melhor das polpas de madeira;  

 razões de escala de produção, completamente desfavoráveis à 
produção de polpa de línter;  

 razões de natureza ambiental, difíceis de serem preenchidas por 

empresas pequenas e de baixa agregação tecnológica;  

 a importação de polpas de línter de muito melhor qualidade e a 

preços competitivos em função da taxa de câmbio. 

 

Por essa razão, hoje desconheço se algum fabricante ainda produza 

polpa de línter no Brasil.  

Seguem algumas pesquisas para que você possa navegar e talvez obter 
maiores informações. 

http://canais.abiquim.org.br/braz_new/Produto_Detalhes.aspx?seq=0&

produto=C030&tipo=1&lang=br&descricao=Celulose%20de%20l%C3%

ADnter%20de%20algod%C3%A3o&busca_por=produtos 

e 
http://www.biztopt.com/list-packaging-printing/9/pulp.html 

e 

http://portuguese.alibaba.com/products/cotton-linter-cellulose.html 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 
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