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Pergunta nº: 948/Question nº: 948 

 
Título: /Title: Trabalho sobre Branqueamento da Celulose de 

Eucalipto - UFV 1979  

                   Por: / By: Gustavo Ramos 

 
E-mail: gustavo@gustavo-ramos.com 

 

Questão: /Question: 

 
Bom Dia Sr. Celso! 

 

Sou aluno do primeiro período de Engenharia de Controle e Automação 

da PUC Minas, BH. Temos um trabalho das disciplinas de Introdução à 

E.C.A e Quimica I e escolhemos o processo de Branqueamento da 
Celulose. Pesquisando pela internet encontrei um material no site do 

senhor, da UFV, datado de 1979, sobre esse assunto, mas quando fiz o 

download vi que faltavam algumas partes, como as aulas 8, 9 e 10, que 

são sobre partes práticas do branqueamento desenvolvidas na CENIBRA. 
O nosso trabalho possui uma parte teórica que já estamos tirando deste 

material e uma parte prática, que gostaríamos de tirar uma base desse 

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


mesmo trabalho, por causa da sua qualidade. Será que o senhor 

consegue disponibilizar essas aulas? Ou o material já não existe? Seria 

de grande ajuda se o senhor conseguisse fazê-lo! 

 
No aguardo e agradeço antecipadamente! 

 

Gustavo Ramos 

Belo Horizonte – MG 
Mobile: +55 31 9779-6824 // +55 33 8856 7786 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

  

Caro Gustavo, bom dia. 

Agradeço seu interesse pelas apostilas que criamos para nosso curso em 
Viçosa, a cerca de 30 anos atrás. Todas as apostilas criadas na época 

estão no website. Algumas foram planejadas, mas não conseguimos 

redigir as mesmas, éramos poucos lecionando e orientando alunos no 

curso, não havia tanta facilidade para digitação (isso não existia na 
época, estávamos ainda na fase de datilografia), então tudo era muito 

mais trabalhoso e o tempo muito curto. 

Entretanto, para lhes ajudar, visitem outras fontes: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#seis 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_may06.html#quatorze 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan06.html#treze 

http://anteprojectogrupo4.no.sapo.pt/preliminar.pdf 

Boa sorte e sucessos 

Celso Foelkel 
   _________________________________________________ 
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