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Pergunta nº: 836/Question nº: 836 

 
Título: /Title: Testando uma matéria-prima fibrosa para pasta 

mecânica 

                   Por: / By: Édison Luis Kappaun  

 
E-mail: edinhokappaun@gmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Olá Professor Celso! 

 

Sou Édison, de Venâncio Aires – RS. Alguns meses atrás comentei do 

meu interesse em realizar um teste preliminar de pasta mecânica ou 

alto rendimento de uma determinada matéria prima que estou 
estudando. Agradeço sua gentileza na época, mas tanto o IPT quanto a 

Melhoramentos me disseram que não têm equipamentos ou estão 

impossibilitados para realizar este teste. Na oportunidade o Professor 

Hélio Santini, que  me indicou o Senhor, comentou que a UFSM tinha os 
equipamentos mas não tinha ainda o pessoal apto para realizar/fazer o 

teste. 
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Tentei várias vezes entrar em contato com ele, mas deve ter mudado 

seu número telefônico. Gostaria de saber, caso não incomodo, se sabes 

o email dele. Além disso, Senhor Celso, por acaso neste tempo que se 

passou é do seu conhecimento algum laboratório ou então empresa que 
teria condições ou se disponibilizaria a fazer tal teste? 

Obrigado novamente por toda sua gentileza e atenção. Aguardo retorno. 

 

Att, 
Édison Luis Kappaun. 

 

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Edison, bom dia. 

 
A UFSM  não possui ainda, e de meu conhecimento, condições de 

processar uma matéria-prima vegetal fibrosa a pasta mecânica e avaliar 

sua qualidade. Seu laboratório está em montagem e os equipamentos 

para se produzir pasta mecânica são específicos. Lá existe um refinador 

de discos, esse sim poderia eventualmente ser tentado, mas não sei se 
desempenharia a contento. Tudo vai depender da matéria prima que 

você estiver estudando. Uma alternativa seria tentar contatar a UFV - 

Universidade Federal de Viçosa - Laboratório de Celulose e Papel 

(http://www.lcp.ufv.br/). Sugiro contatar o professor Dr. Jorge Luiz 
Colodette. 

Seguem os endereços de e-mail: 

Dr. Elio Santini - UFSM: santinie@ccr.ufsm.br 

Dr. Jorge Colodette - UFV:  colodett@ufv.br 
Sucessos em suas pesquisas. 

Um abraço e boa sorte. 

 

Celso Foelkel  

 
 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Edison Luis Kappaun  

 

E-mail: edinhokappaun@gmail.com 

 
Muito obrigado Sr. Celso! 
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Sou muito grato por sua atenção e pelas alternativas que encaminha 

para mim! 

Desejo tudo de bom para o Senhor! 
 

Att, 

Édison Luis Kappaun. 

__________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  
 


