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Pergunta nº: 990/Question nº: 990 

 
Título: /Title: Metodologia para avaliação do crepe do papel 

                   Por: / By: Sandra Rejane Almeida de Oliveira 

 

E-mail: sandra.oliveira@melitta.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Boa tarde! 
Professor como vai tudo bem? Queria saber se o senhor conhece 

metodologia para análise de crepe em papel crepado ou onde poderia 

procurar sobre este assunto.  

Obrigada, abraços. 

Sandra Rejane Almeida de Oliveira 
Analista de Qualidade 

 

Celupa 
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RS Brasil 
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 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia Sandra, tudo bem consigo? 

Você por acaso recebeu meu relato sobre o curso "Gomes Jardim" que 

fiz na Eucalyptus Newsletter nº 32? Caso não, leia em 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan11.html#dois e se tiver algo 
a complementar, informe-me. 

Em geral, os papéis micro-crepados são avaliados pela curva 

esticamento/tração, usando um dinamômetro capaz de integrar ambas 

as propriedades. No início, com baixa tração aplicada, o papel estica 
muito e depois, a tração vai aumentando até que o papel se rompe. Os 

equipamentos mais sofisticados calculam a energia de ruptura. 

Agora, em casos de papéis higiênicos, não é a resistência do papel, mas 

a qualidade superficial do crepe que interessa. Nesses casos, há 
analisadores de imagens para avaliar as ondas do crepe, sua 

regularidade, altura, capacidade absortiva, etc. 

Um abraço 

Celso 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Sandra Rejane Almeida de Oliveira 
 

E-mail: sandra.oliveira@melitta.com.br 

 

Bom dia! 

Professor posso lhe incomodar um pouco mais? No caso dos papéis 

higiênicos, o senhor, se souber, poderia nos informar o nome do 
aparelho e quem fornece.  

Não tive tempo de ler com calma o relato do curso que o senhor fez, 

mas assim que ler se tiver algo para complementar lhe mando. 

Muito obrigada, 

Sandra Rejane Almeida de Oliveira 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:  
 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan11.html#dois


Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Bom dia Sandra, seguem pesquisas sobre patentes sobre crepe em 

papel (equipamentos, métodos, papéis, etc.): 
http://www.freepatentsonline.com/result.html?query_txt=crepe+paper&

sort=relevance&srch=top&search (Inglês) 

http://www.patentesonline.com.br/patente.pesquisar.do?pesquisa=crep

e+papel (Português) 
Se você for paciente para navegar vai descobrir o que precisa. 

Um abraço 

Celso 

   
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Sandra Rejane Almeida de Oliveira 

 

E-mail: sandra.oliveira@melitta.com.br 

 

 

Muito obrigada professor. 

Abraços. 

Sandra Rejane Almeida de Oliveira 
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