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ZÉ PACEL VAI TIRAR FÉRIAS!
Prezados leitores, 

Zé Pacel, nosso querido personagem, que já há alguns anos os esclarece as mais diversas dúvidas dos leitores enviadas sobre o setor de base 
� orestal e suas inúmeras questões relativas a processos e produtos, partiu rumo a longas e merecidas férias.

Assim, a coluna Pergunte ao Zé Pacel deixará de ser publicada no próximo ano, período em que estaremos organizando uma coletânea dos 
artigos veiculados neste espaço. Os leitores, então, serão contemplados com uma publicação especial digital.

Durante o tempo em que estivemos juntos foram publicados artigos sobre dúvidas técnicas relativas a procedimentos de ensaios relacionados 
ao setor de celulose e papel, normalizados ou não; procedimentos elaborados pelas Comissões Técnicas da ABTCP, que se tornaram normas ABNT; 
normas correlatas da ABNT; aplicação de determinadas normas ou metodologias; expressão de resultados de parâmetros; transformação de unida-
des e de� nição de termos da área de celulose e papel, entre outras questões.

Enquanto aguardamos a volta do Zé Pacel, continuem enviando suas dúvidas para o e-mail tecnica@abtcp.org.br, pois não queremos perder o 
contato com vocês. Na volta das férias, Zé Pacel iniciará uma nova série de artigos a partir de tudo o que recebermos sobre mais dúvidas técnicas. 

Agradecemos pela participação de todos nesta nossa jornada contínua em busca do conhecimento e informamos que a coordenação da coluna 
permanece à disposição. (Veja os contatos no box em destaque) 

Coordenadoras da coluna: Maria Luiza Otero D’Almeida (malu@ipt.br), pesquisadora do Laboratório de Papel e Celulose 
do IPT, superintendente do ABNT/CB29 – Comitê Brasileiro de Celulose e Papel e coordenadora das Comissões de Estudo de 
Normalização de Papéis e Cartões Dielétricos e de Papéis e Cartões de Segurança;  e Viviane Nunes (viviane@abtcp.org.br), 
coordenadora técnica da ABTCP


