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Pergunta nº: 833/Question nº: 833 

 
Título: /Title: Fotos para treinamento 

                   Por: / By: Robson La Luna di Cola 

 

E-mail: rdicola123@terra.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Celso, boa tarde. Você deve se lembrar de mim: fiz uma tradução de um 
texto técnico para seu site, mas infelizmente, devido a uma enchente 

que atingiu minha casa no RJ em dezembro/08, não pude entregar o 

trabalho completo. 

Atualmente estou dando Consultoria para uma Fábrica de Papel no 

Paraná, na área de Engenharia (implantações), e na parte operacional. 
Estou preparando um material básico para Operadores de Planta de 

Aparas. Preciso de fotografias com imagens microscópicas de: 

1) vários tipos de fibras: longa, curta, PAR's, etc.; 

2) imagem mostrando finos de celulose, ao lado de fibras íntegras 
em amostra de papel; 
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3) imagem mostrando carga mineral (Carbonato ou Caulim) em 

formação combinada com fibras integras, em amostra de papel; 

4) imagens mostrando fibras (curta ou longa) em diferentes estágios 

de refinação: desde "crua", até altamente refinada. 
    

Não consegui encontrar na Internet, nas condições em que preciso, ou 

seja, que possam ser copiadas e coladas para a minha apresentação em 

Power Point. Você pode me ajudar? Seu site Eucalyptus on-line 
disponibiliza estas imagens? No site da ABTCP eu encontro? No site da 

TAPPI? 

 

Agradeço uma orientação. 
 

Robson La Luna di Cola 

((42) 8835-0118 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Robson, agradeço sua mensagem e fico feliz com essa sua 
atividade de ensinar sobre o setor para o setor. 

Sugiro usar as fotos que aparecem em minha seção Galeria de Fotos em 

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

Também, você pode copiar e usar as fotos de alguns capítulos de meu 
Eucalyptus Online Book, especialmente os seguintes: 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT04_vasos.pdf 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf 
Peço apenas que referencie os meus websites www.celso-foelkel.com.br 

e www.eucalyptus.com.br para seus alunos poderem também usar os 

mesmos. 

Desejo muitos sucessos com seu curso. 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Robson La Luna di Cola 
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Celso, boa tarde. 

 

Suas indicações de sites atenderam 100% minhas necessidades! 
Grato pela ajuda. Com certeza vou recomendar seus sites aos meus 

“treinandos” e a todos os meus clientes. O gabarito técnico é excelente. 

 

Robson di Cola 


