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Pergunta nº: 915/Question nº: 915 

 
Título: /Title: Solicitação de artigos sobre produção de polpa 

solúvel de eucalipto 

                   Por: / By: Filomena Henrique 

 
E-mail: Filomena.Henrique@portucelsoporcel.com 

 

Questão: /Question: 

 
 

Boa tarde, Professor Foelkel: 

 

Procuro ter acesso a um artigo e não consigo maneira de o obter, daí, 

perdoe o atrevimento, estou a contactá-lo na tentativa de me conseguir 
o acesso ao documento, ou de me indicar o contacto do autor. O artigo 

em questão é: Marengo, J.V. Características fisico-quimicas de polpas 

solúveis para usos específicos, RT 048/1982, Guaíba: Riocell, 1982.  

Aproveito para o felicitar pelo óptimo site que o senhor vem mantendo 
sobre o eucalipto. Sou sua fã! 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


 

Cumprimentos 

De Portugal, com estima 

 
Filomena Henrique 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Filomena Henrique 

 

E-mail: Filomena.Henrique@portucelsoporcel.com 
 

Bom dia, professor: 

Desculpe maçá-lo novamente, mas estamos interessados numa das 

referências citadas num dos seus artigos (http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%

20polpa%20sol%FAvel.%20Mezzomo.pdf) que é "Sacon, Mezzomo -

 Generalidades sobre a produção de  celulose solúvel, Guaíba: Riocell, 

1995". Aqui em Portugal não consigo localizar este estudo. Muito 

agradeceria se me pudesse indicar o contacto dos autores, ou outra 
forma de  o  obter. 

Agradeço desde já a sua atenção a este meu pedido. 

Cumprimentos 

Filomena Henrique 
 

  _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

  

Prezada Srª. Filomena Henrique, boa tarde. 

Agradeço sua mensagem e seus comentários amigos sobre nossos 

websites. O trabalho de pesquisa realizado pelo engenheiro Luciano 
Xavier Mezzomo resulta de sua dissertação de mestrado na UFSM. 

Ela está disponível em: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ufsm/Luciano%20Xavier%20Mezzomo.pdf 
O artigo técnico resumindo e relacionado à essa dissertação está 

publicado e disponibilizado em: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%
20polpa%20sol%FAvel.%20Mezzomo.pdf, o mesmo que você possui. 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20solvel.%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20solvel.%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20solvel.%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Luciano%20Xavier%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Luciano%20Xavier%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20sol%FAvel.%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20sol%FAvel.%20Mezzomo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1996.%20Eucaliptos%20Bahia%20para%20polpa%20sol%FAvel.%20Mezzomo.pdf


Já o artigo solicitado e também o solicitado em outra mensagem abaixo 

são relatórios internos da ex-empresa Riocell S.A. que hoje pertence à 

empresa CMPC do Chile e tem o nome de Celulose Riograndense Ltda. 

Infelizmente, por se tratarem de relatórios internos de pesquisa da 
empresa, não poderei lhe encaminhar cópia, espero que entenda esse 

minha impossibilidade de natureza ética. Entretanto, se quiser e achar 

conveniente, você poderá encaminhar uma solicitação à biblioteca da 

Celulose Riograndense. Caso esses relatórios não forem considerados 
confidenciais pela empresa, o que é bem provável já que ela não mais 

fabrica polpa solúvel, tenho certeza que atenderão seu pedido. 

Faça essa solicitação a Srª. Raquel Cristiane da Silva Guimarães 

(bibliotecária da empresa), que ela verificará com os gestores da 
empresa o atendimento a essa demanda. 

Endereços eletrônicos da Sra. Raquel: RCGuimaraes@cmpcrs.com.br e 

bibliotecagb@cmpcrs.com.br 

Desejo sucessos  
Celso Foelkel 

 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Filomena Henrique 

 

E-mail: Filomena.Henrique@portucelsoporcel.com 
 

Muito obrigada, professor! 

  

Um óptimo fim-de-semana! 
  

Filomena Henrique 

 

mailto:RCGuimaraes@cmpcrs.com.br
mailto:bibliotecagb@cmpcrs.com.br

