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Pergunta nº: 1259/Question nº: 1259 

 
Título: /Title: Apostila sobre tecnologia da fabricação de celulose 

e papel 

 

    Por: / By:  Martinho Machado Junior 

 
E-mail: martinho.machado@uffs.edu.br  

 

Questão: /Question: 
 

Saudações prof. Celso, tudo bem? 

 

Sou aluno de doutorado em engenharia química e estou estudando a 
correlação entre as microrrugosidades e o atrito entre papéis. Em minha 

tese tem um capítulo sobre a obtenção de papel kraft monolúcido, onde 

em sua apostila de Tecnologia da Fabricação de Celulose e Papel existe 

este conteúdo. 
 

Gostaria de saber da possibilidade de conseguir uma cópia desta 

apostila para que eu possa consultar e referenciar na tese. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:martinho.machado@uffs.edu.br


Desde já agradeço a atenção. 

 

Abraços, 

 
Prof. Martinho Machado Junior, MSc. 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia, Professor Martinho - Não me recordo muito bem sobre ter 

escrito sobre esse tema - são tantas as publicações que fiz ao longo de 
minha carreira que algumas se perdem na memória - seria possível me 

detalhar onde conseguiu essa fonte e qual a publicação em questão? 

 

De qualquer forma, existem a  seguir alguns links de apostilas - todas 
antigas, pois foram escritas em minha época de professor universitário 

na USP, UFV e UFSM: 

 

www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf  
e 

www.celso-foelkel.com.br/artigos_ufv.html  

e 

www.celso-foelkel.com.br/artigos_ufsm2.html  
 

Espero que consiga encontrar algo para atender seus propósitos, mesmo 

que superficialmente. 

 
Um abraço, 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Martinho Machado Junior 

 
E-mail:  martinho.machado@uffs.edu.br 
 

Olá Prof. Celso, bom dia!!! 

 

Muitíssimo obrigado pelo retorno e atenção.  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf
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O material que eu tinha consultado é no mestrado da UFSM de 1999 a 

2000. no link:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ufsm/1.%20Apostilas%20UFSM.pdf , onde o 
mesmo apresenta a ementa e sumário.  

 

Abraços, 

Prof. Martinho Machado Junior, MSc. 
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