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Relatos de Vida

Turma do II Curso Pan-Americano

Cursos Pan-Americanos de Especialização
em Celulose e Papel

CTCP – Centro Técnico em Celulose e Papel
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Os renomados Cursos Pan-Americanos de Especialização em Celulose e Papel
aconteceram na década dos anos 80’s e foram em número de apenas dois, porém
marcantes pela força motriz que colocaram para o desenvolvimento do ensino
tecnológico qualificado no setor de celulose e papel no Brasil. Foram duas as
edições: 1983 e 1987/1988.
Os cursos consistiam em um elenco diversificado de disciplinas sobre tecnologia de
celulose e papel, bem como visitas técnicas a empresas, participação dos alunos no
Congresso Anual da ABTCP, seminários com apresentações orais e elaboração de

3

uma monografia final de cada aluno para complementação das exigências do curso.
A maioria dos alunos era originada do Brasil, mas cerca de 25% dos mesmos
provinham de países como: Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, México,
Venezuela, etc. Compunha-se assim um grupo diversificado de competências e
experiências, que permitia muitas trocas de experiências e de conhecimentos entre
os alunos e os professores. A maior parte dos professores era oriunda da USP –
Universidade de São Paulo (Luiz Ernesto Barrichelo) e do CTCP - Centro Técnico em
Celulose e Papel (João Alberto Câmara Sodré, Leopold Rodés, José Mangolini
Neves, Maria Luiza Otero D’Almeida, etc.), – alguns ex-profissionais do CTCP
(Rosely Maria Viegas Assumpção, Alberto Ferreira Lima, etc.), mas haviam
professores convidados que eram profissionais do setor em empresas, dentre os
quais eu tive esse privilégio (Celso Foelkel, Edvins Ratnieks, Maurício Szacher,
etc.).
O projeto e a coordenação do curso de 1987/1988 foram feitas pelo saudoso amigo
João Alberto Câmara Sodré, com o apoio das amigas Silávia Bergman e Maria
Celina Santana Jordão.
O apoio financeiro e institucional para que os cursos acontecessem foram dados
pela OEA – Organização dos Estados Americanos e pela ANFPC – Associação
Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose.
Tive a oportunidade de ser professor nas duas edições do curso, com conteúdos
lecionados diferentes em cada uma das edições. Em 1983, fui responsável pela
disciplina “Qualidade e Estrutura da Madeira” e, em 1987, pela disciplina
“Branqueamento da Celulose”.
Foram definitivamente duas experiências notáveis em minha carreira, nas quais
tive oportunidades de angariar amigos e de trocar conhecimentos com inúmeros
jovens profissionais que recém haviam ingressado para atuação nesse segmento de
base florestal e industrial. Definitivamente um privilégio.
Aproveito para lhes trazer algumas palavras da Dra. Deusanilde de Jesus Silva,
atual professora da UFV – Universidade Federal de Viçosa e ex- aluna do II Curso
Pan-Americano de Celulose e Papel, em 1987/1988:
“O curso Pan-Americano significou muito para mim em vários aspectos e eu vou
citar apenas dois. Primeiramente, o meu crescimento pessoal. Aprendi muito com
todos a minha volta, colegas e professores, e com as situações que passei. Algumas
inusitadas. O outro aspecto foi o técnico. Na graduação, os processos industriais
são vistos de forma superficial e genérica. Entretanto, no curso, os assuntos
relacionados ao setor de celulose e papel foram vistos de forma mais aprofundada e
intensiva. Foram apenas cinco meses e meio, mas de muitíssimo valor tecnológico.
Enfim, foi uma experiência muito interessante e válida que tive oportunidade de
passar e agradeço a todos os que oportunizaram isso pelo que puderam fazer por
mim e pelo setor”.
Apenas a lamentar que essas experiências internacionais nesses moldes e nessa
escala tenham desaparecido em nosso País, mas sempre existe uma expectativa de
que possam retornar, não é mesmo?
A integração desse setor a nível latino-americano poderia ser bastante benéfica,
principalmente se levando em conta o crescimento técnico, científico e industrial de
outros países que se tornaram polos importantes na produção florestal e de
celulose e papel, como Uruguai, Chile, Argentina, México, Colômbia, dentre outros.
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Gostaria de agradecer alguns amigos que me ajudaram no resgate de materiais,
fotos e lembranças desses cursos: Deusanilde de Jesus Silva, Renato Freire, Gabriel
Valin Cardoso, Maria Luiza Otero D’Almeida e Francisco Bosco de Souza.
Uma homenagem especial ao competente e saudoso amigo João Alberto Câmara
Sodré, que nos deixou tão cedo, mas que plantou com certeza sementes que
germinaram e frutificaram.

Referências técnicas da literatura acerca dos cursos pan-americanos em
especialização sobre celulose e papel:
A relação de alunos do II Curso está disponibilizada no documento “Projeto do II
Curso...”, a seguir; infelizmente disponho de muito pouca informação sobre a
primeira turma, inclusive na memória, que se foi perdendo com o passar do tempo.
Projeto do II Curso Pan-Americano de Especialização em Celulose e Papel.
J.A.C. Sodré; S. Bergman; M.C.S. Jordão. CTCP – Centro Técnico em Celulose e
Papel. IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 24 pp.
(1988)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/ProjetoII_Curso_Panamericano.pdf

CTCP realiza o II Curso Pan-Americano de Especialização em Celulose e
Papel. O Papel (Março): 25 – 26. (1988)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1988_Curso_Panamericano.pdf

Capa da apostila da Dra. Rosely Maria Viegas Assumpção sobre “Processos
Químicos para Produção de Pastas Celulósicas”. II Curso Pan-Americano de
Especialização em Celulose e Papel. 3 volumes. (1988)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/IICurso_panamericano_Apostila_DraRosely_Assumpcao_1_3.p
df

II Curso Pan-Americano de Especialização em Celulose e Papel.
Informações complementares. IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. 13 pp. (1987)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1987_IICurso_PanAmericano_CP.pdf

I Curso Pan-Americano de Especialização em Celulose e Papel. Folder. IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Folder_ICurso_PanAmericanoIPT.pdf

Algumas monografias geradas pelo
Especialização em Celulose e Papel:

II

Curso

Pan-Americano

de
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Algumas das monografias elaboradas pelos alunos do II Curso Pan-Americano de
Especialização em Celulose e Papel puderam ser localizadas na Internet e
acreditamos que elas possam ser obtidas na forma de cópias através da biblioteca
do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, através do
link: http://www.ipt.br/consultas_online/biblioteca
O endereço de web que relacionou essas monografias como disponíveis pelo IPT e
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi o seguinte:
http://asterope.recad.usp.br/prod/unid/ep/pqi/OC3-0.html

As monografias encontradas foram as seguintes:
Fabricación de papeles sanitários que utilizan pastas de alto rendimento
mezcladas
con
otras
pastas.
F.
Palazzi.
Monografia.
(Aperfeiçoamento/Especialização em Segundo Curso Pan-americano Celulose e
Papel). Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A. – IPT.
Organização dos Estados Americanos. (1988)
Evaluación de las propriedades de celulosa de
processo
kraft/etanol.
J.A.
Vargas
(Aperfeiçoamento/Especialização em Segundo Curso
Papel). Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
Organização dos Estados Americanos. (1988)

eucalipto obtida con el
Martinez.
Monografia.
Pan-americano Celulose e
de São Paulo S. A. – IPT.

Cerramiento de circuitos de máquinas papeleras - Analysis de medidas a
adoptar. M.P. Novarezi. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Segundo
Curso Pan-americano Celulose e Papel). Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S. A. – IPT. Organização dos Estados Americanos. (1988)
CTMP en la fabricación de papeles sanitários y sus mesclas con otras
pastas. R.J. Arevalo. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Segundo
Curso Pan-americano Celulose e Papel). Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S. A. – IPT. Organização dos Estados Americanos. (1988)
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Antigo prédio do CTCP – Centro Técnico em Celulose e Papel
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do
Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br
ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail.
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