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Pergunta nº: 839/Question nº: 839 

 
Título: /Title: Dúvidas sobre fibras de celulose 

                   Por: / By: Cláudia Adriana Bróglio da Rosa  

 

E-mail: CARosa@fibria.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Olá Prof. Celso, tudo bem?  
 

Comigo tudo bem, apesar das incertezas no trabalho, mas faz parte. 

Tenho certeza que as coisas vão voltar ao eixo. 

Como eu já havia lhe falado, eu dei algumas aulas no curso de celulose 

este ano. Nas últimas aulas que dei, fiquei sabendo que nenhuma 
disciplina falava de química da madeira, então, me pediram para inserir 

a matéria nas últimas aulas, mas tive pouco tempo, então, só pude 

passar resumidamente pelo assunto. Mas para o ano que vem vou 

montar um material mais completo. Tenho lido bastante o Eucalyptus 
Online Book, e como não sou "euca expert" no assunto gostaria de uma 

ajuda sua com relação a dúvidas que tenho sobre propriedades da fibra.  

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


 

- Resistente a deformação plástica? (tem a ver com a resistência a 

tração?)  

- Estáveis quimicamente?  
 

Agradeço desde já a atenção.  

 

Saudações 
 

Claudia Adriana Broglio da Rosa 

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cláudia, boa tarde. 

Recebi sua mensagem, mas preciso de mais detalhes para entender o 
contexto das frases. 

Poderia me enviar os textos, assinalando os locais das dúvidas? 

Obrigado 

Celso 

 
 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Claudia Adriana Broglio da Rosa  

 

E-mail: CARosa@fibria.com.br 

 
Prof. Celso, bom dia! Tudo bem?  

 

Eu montei um material meio resumido sobre fibras para o curso e entre 

os materias que consultei, alguns citavam algumas características e 

propriedades da fibra como segue abaixo. Daí a minha dúvida em alguns 
pontos conforme lhe passei (resistentes a deformação plástica e 

quimicamente estáveis). 

 



 
 

Saudações 

Cláudia Adriana Bróglio da Rosa 

 
__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel 

 

Cláudia, bom dia 

Significa o seguinte: 

 as fibras são resistentes ao achatamento e ao colapso (não se 

deformam com facilidade)  

 as fibras não reagem com qualquer composto químico, não se 
solubilizam ou se alteram quimicamente com facilidade (por isso 

são relativamente estáveis). 

Qualquer outra dúvida me informe. 
Sucessos em suas aulas. 

Celso 



 

__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Cláudia Adriana Bróglio da Rosa  

 

E-mail: CARosa@fibria.com.br 
 

 

Obrigada Prof. Celso.  

 
Gostaria de uma opinião sua sobre a CMPC, empresa chilena que 

possivelmente irá ser a nova administradora da unidade Guaíba.  

Parece ser um grupo forte no mercado.  

 
__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

Cláudia, 

Possuem fábricas muito competitivas, a mais conhecida é a de Santa Fé, 

com eucaliptos. 
Com certeza virão muito ávidos em busca do know-how da Riocell, 

sempre admiraram muito a empresa e o setor de celulose de eucalipto 

brasileiro. 

Visite os websites da empresa em http://www.cmpc.cl/ . 
Um abraço 

Celso 

 

 

http://www.cmpc.cl/

