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Pergunta nº: 981/Question nº: 981 

 
Título: /Title: Polaridade da fibra celulósica 

                   Por: / By: Danielle Muller Ferreira Madeira 

 

E-mail: DMFMadeira@klabin.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

 
Olá Sr. Celso, 

 

Eu trabalho na Klabin em P&D e sou atualmente Gestora de Projetos 

sobre printabilidade do papel. 

Estou cursando Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais e meu 
tema de dissertação é: Adesão de polietileno em papel cartão para 

embalagens para alimentos líquidos (embalagens Tetra Pak). 

 

Uma das coisas que sei que interfere muito na afinidade entre o papel e 
o polietileno é a polaridade destes materiais. Sei que a fibra celulósica é 

polar, pois tem afinidade com a água que é polar. Já o polietileno é 

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


apolar. Mas não consegui achar bibliografia que descreva sobre a 

polaridade da fibra celulósica, ou polaridade do papel. 

O senhor poderia me ajudar? 

 
Muito obrigada. 

 

Atenciosamente, 

 
Danielle Müller F. Madeira 

Pesquisa & Desenvolvimento 

Tel: + 55 42 3271 5162 Cel.: 42 9918 1777  

Klabin S.A.  
  

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Cara Danielle, bom dia. 

Uma das maiores autoridades mundiais em cargas de fibras celulósicas é 

o Dr. Pedro Fardim, que possui inúmeros trabalhos publicados em 

português e em inglês, já que ele atualmente é professor em uma 
universidade na Finlândia (Laboratory of Fibre and Cellulose Technology 

- Åbo Akademi University). 

Você pode navegar em alguns desses trabalhos valendo-se de duas 

pesquisas feitas por mim no Google, a seguir: 
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&biw=761&bih=370&q=%22pedro+fardim%22+cargas+fibra&aq=f&

aqi=&aql=&oq=&fp=93f07364990ec76d 

e 
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&biw=761&bih=370&q=%22pedro+fardim%22+fiber+charges&aq=f

&aqi=&aql=&oq=&fp=93f07364990ec76d 

Boa sorte e seja paciente que você encontrará exatamente o que precisa 

com os trabalhos escritos pelo Dr. Fardim. 
Um abraço 

Celso Foelkel 
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Muito obrigada pela ajuda. É uma honra receber e-mail do senhor. 

 

Um Abraço, 

 
 

 

Danielle Müller F. Madeira 
 


