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INTRODUÇÃO 

          Ao longo do processo evolutivo no Reino Vegetal, as 

angiospermas dicotiledôneas (folhosas ou �hardwoods�) acabaram por 

se especializar mais do que as ginospermas (coníferas ou �softwoods�), 

tanto em relação aos seus aspectos reprodutivos (flores e frutos), como 

na maneira de transportar a seiva mineral das raízes para a copa das 

árvores, através do xilema. Para esse transporte, elas desenvolveram 

verdadeiras tubulações dentro do xilema ou madeira. Contrariamente, 

as coníferas se valem de seus traqueídos ou fibras  para fazerem esse 

transporte. Os dutos das folhosas  conseguem fazer o transporte de 

seiva, quer no sentido longitudinal (preferencial), como também 

cooperam para o movimento da seiva no sentido lateral, para as células 

adjacentes a eles. Isso porque esses dutos se interligam a células 

circunvizinhas através de pequenas aberturas chamadas pontuações. 

Cada elemento que forma esses dutos se inter-relaciona com cerca de 

10 a 30 células laterais. Cada pontuação ou micro-perfuração, que faz 

essa interligação entre as células vizinhas e os vasos, possui entre 2 a 

15 µm, ou seja, são realmente diminutas, mas são numerosas e 

eficientes. Essas pontuações são em geral do tipo simples, ou seja, 

apenas um pequeno e simples buraquinho circular, oval ou retangular 

na parede da célula.  Para permitir a circulação da seiva mineral de 

forma mais eficiente, os vasos possuem suas extremidades superior e 

inferior perfuradas. Essas perfurações podem ser simples (uma abertura 

grande somente) ou múltiplas (uma placa de perfuração com diversas 

aberturas). Os tipos de perfurações, a forma do elemento de vaso e sua 

distribuição na seção transversal da madeira são características que 

servem inclusive para diferenciar espécies por sua anatomia. Os vasos 

mais largos e com uma única perfuração (simples) em cada  

extremidade são mais especializados para o transporte de seiva e por 

isso, mais  evoluídos na escala evolutiva vegetal. O comprimento do 

elemento de vaso não é tão importante para a condução, mas seu 

diâmetro é muito. Isso porque a área do vaso se relaciona de forma 

quadrática com o seu diâmetro. Por outro lado, a relação entre 

http://www.celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br
http://www.abtcp.org.br
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comprimento e diâmetro de cada célula de vaso determina importantes 

características desses elementos para o uso das madeiras para 

fabricação de celulose para papel. Vasos que se assemelham a fibras 

(maior relação comprimento/diâmetro) são mais indicados, pois se 

aderem e são retidos mais fortemente na rede que é a folha de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipos de vasos e sua evolução: os mais evoluídos são mais largos e com uma única 

abertura grande nas extremidades (Fonte: Alves, 2005) 

 

          Observem então quão fantástica é a engenharia vegetal. As 

árvores dos eucaliptos de plantações comerciais possuem entre 25 a 40 

metros de altura. As maiores árvores do mundo são árvores de 

Eucalyptus regnans localizadas na Tasmânia, com quase 100 metros de 

altura. Definitivamente, é algo merecedor de muita engenharia para se 

levar a seiva mineral das raízes até a copa em alturas como essas. 

Poucos são os tubos que saem da raiz e conseguem ir de forma contínua 

até o topo das árvores. Em geral, como as árvores crescem em camadas 

de crescimento, esses dutos possuem comprimentos que variam de 10 

cm a 10 metros.  Somente em árvores que possuem alburno muito 

amplo e juvenil e com vasos de grande diâmetro é que aparecem canais 

capazes de percorrer toda a altura da árvore.  Mesmo que eles se 

interrompam a determinadas alturas, eles se interconectam através das 

interligações laterais. Ou seja, a água com os nutrientes migra de um 

canal para outro, mas continua sua direção ascendente. Vejam quão 

milagrosa é essa engenharia. Tubos de diâmetros microscópicos e de 

longos comprimentos são sustentados pela própria estrutura da 

madeira. As células vizinhas (fibras e parênquimas) dão a requerida 

sustentação e organização aos tubos. Por isso mesmo, ainda que com 

paredes muito delgadas (2,5 a 5 µm), esses tubos são estáveis e 

cumprem sua missão de transportar a seiva. A seiva é então 

�bombeada� através dessas tubulações, denominadas botanicamente de 

vasos, por ação de três  forças principais: pressão causada pela 

absorção das raízes que retira água do solo por diferencial osmótico, 

capilaridade e transpiração das folhas.  Tudo isso colabora para que a 



 

 

5 

 

seiva seja puxada para cima através dos dutos ou vasos. Como a água e 

os sais minerais são vitais não apenas nas folhas, uma parte dessa seiva 

migra para abastecer células vizinhas aos vasos. A partir daí, toda a 

árvore pode receber seiva mineral, onde ela se fizer necessária Com 

isso, toda a madeira fica muito bem embebida em água. A umidade da 

madeira ao se abater uma árvore de eucalipto varia entre 50 a 55%, e 

isso depende muito da densidade da madeira e da disponibilidade de 

água no solo. Quanto menor a densidade básica da madeira, maior é a 

quantidade de água que é possível ser retida no xilema na porosidade 

ou capilaridade da madeira (lúmens das células, entre as quais os 

vasos). 

          Os vasos são longos dutos no sentido longitudinal das árvores. 

Eles consistem em tubulações formadas pela sobreposição de diminutas 

�manilhinhas� anatômicas, na forma de �barriletes�, chamadas de 

elementos de vaso. Esses elementos se encaixam maravilhosamente 

bem uns com os outros, dando origem a esses canais de transporte.  

 

 

 
Dutos de transporte de seiva ou vasos (à esquerda na foto) 

 

 

       
Elementos de vaso (Gentileza das fotos: Econotech Services Ltd.) 
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          Além desse arranjo na direção longitudinal, a árvore procura 

também dispor de forma organizada esses dutos em sua seção 

transversal. Há inclusive um modelo característico de disposição dos 

dutos na madeira, que permite até mesmo se identificar espécies de 

madeiras em função dessa disposição. Há madeiras com vasos isolados, 

difusos  ou dispersos (longos tubos isolados), há vasos na forma de 

agrupamentos (�clusters�), há vasos geminados, e há também algumas 

folhosas que possuem vasos em formação como anéis anuais (�ring 

porous hardwoods�), muito característicos, e que conferem lindos 

desenhos à madeira.  Na maioria das vezes os vasos estão nas madeiras 

dos eucaliptos ou na forma isolada, difusa ou dispersa  ou em pequenos 

agrupamentos de dois ou três vasos próximos. Na distribuição na seção 

transversal, os vasos se dispersam homogeneamente e se colocam 

muito bem distribuídos. Sabe-se que a presença de vasos é somente 

mais reduzida nos eucaliptos nas regiões de lenho tardio, quando por 

razões diversas, a árvore cresce menos e tem menor atividade 

fisiológica. Nessas condições de menor fisiologia, a sabedoria da árvore 

a orienta para produzir menos elementos de condução de água para as 

folhas. Até mesmo natural, pois em muitas situações, é na seca que a 

árvore forma lenho tardio ou madeira semelhante à de lenho tardio, 

com menor freqüência e área de vasos. 

 

          Quando a madeira é secionada transversalmente, os vasos 

aparecem como aberturas ou vazios na seção do corte. Parecem poros e 

por essa razão, em botânica, poro é sinônimo do vaso quando visto em 

sua seção transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos ou poros dispersos em corte tranversal da madeira  

(Fonte: Lundqvist,  2002) 
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Madeira de folhosa com vasos dispostos em porosidade em anel  

(Fonte: http://www.eucalyptus.com.br/GalleryM6/index.php ) 

 

 

          A presença de vasos é obrigatória nas folhosas. Caso uma 

madeira não possua vasos, ela não é uma angiosperma dicotiledônea. 

Caso possua, ela é uma folhosa. É o caso da conhecida árvore 

denominada casuarina. Parece muito por sua aparência externa com 

uma pinácea, mas na verdade é uma folhosa, possui vasos e bem 

característicos. As coníferas formam madeira que possuem apenas 

traqueídos (fibras) e células de parênquima. Já as folhosas possuem 

fibras, parênquima e vasos.  

 

 

Cortes transversal e longitudinal da madeira de Casuarina sp.mostrando os vasos 

(Disponível em: http://insidewood.lib.ncsu.edu ) 

 

 

 
Parte aérea da folhosa Casuarina sp. 

http://www.eucalyptus.com.br/GalleryM6/index.php
http://insidewood.lib.ncsu.edu
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Bloco de madeira de eucalipto mostrando os dutos , poros ou vasos 

 

 

 
Corte transversal da madeira de eucalipto mostrando os poros ou vasos 

 

 

 
Bloco de madeira de folhosa notando-se a presença das tubulações 

formadas pelos vasos 
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Elementos de vaso de eucaliptos com forma de manilhas ou barriletes 

 

 

 

 
Dutos de vasos interagindo com células de parênquima radial  

(Corte radial da madeira de eucalipto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Vasos de eucalipto e suas pontuações 

(Gentileza da foto: Dr. S. CHINNARAJ -  http://tnpl.co.in ) 

 

http://tnpl.co.in
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Vasos de diferentes madeiras de folhosas  (Fonte: PAPRICAN, s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento de vaso, células de parênquima e fibras de folhosa tropical  

(Fonte: CANFOR TEMAP, s/d) 

 

          Como as árvores dos eucaliptos são muito vigorosas e 

demandam muita atividade fisiológica para suportar esse crescimento e 

produtividade florestal, a ação de bombeamento de seiva pelos vasos é 

intensa. Para conviver com essa atividade, os eucaliptos desenvolveram 

pequenas unidades ou elementos de vasos que são relativamente largos 

e curtos. O encaixe desses barriletes é feito de forma padronizada e 

geométrica, e a estrutura fica resistente e funcional. Em geral, existem 

cerca de 3 a 25  vasos ou poros por mm² de seção transversal do 

xilema dos eucaliptos. Algumas espécies possuem mais vasos que 

outras. Existe também muita variação entre as dimensões desses 

elementos de vaso, mas na sua maioria, esses vasos possuem diâmetro 

(ou largura) entre 60 a 250 µm e comprimento entre 200 a 600 µm. 

Definitivamente, são elementos robustos e largos, quando comparados 

�Maple� 

Bétula 
Faia

�Aspen� 
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com elementos de vasos de outras folhosas. As madeiras de bétulas 

(Betula pendula, Betula pubescens, Betula papyrifera) , por exemplo, 

possuem elementos de vasos mais estreitos (60 a 90 µm) e longos (400 

a 700 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos e suas áreas (Fonte: Wimmer, s/d) 

 

          Admitindo que tenhamos entre 3 a 30 (média de 8 a 15) poros 

ou vasos por mm² de seção do xilema em eucaliptos, e que seu 

diâmetro varie entre 60 a 250 µm (média entre 100 a 175 µm), fica 

simples se calcular o volume ocupado por vasos na madeira dos 

eucaliptos. Através de técnicas de histometria muito simples, baseadas 

em fotografias ou em �scanning� de imagens, pode-se relacionar as 

áreas ocupadas por vasos em relação à área total da seção. 

Considerando que temos espessuras constantes tanto para a seção de 

vasos como da seção do restante da madeira no corte transversal, então 

a relação entre áreas será também a relação entre volumes.  

          Como exemplo, podemos construir uma tabela mostrando isso: 

 

Nº de vasos 

por mm² 

Diâmetro 

do vaso 

µm 

Área de 

cada vaso 

µm² 

Área total 

de vasos 

por mm² 

% de vasos 

em volume 

na madeira 

 75 4418 22090 2.2 

 100 7854 39270 3.9 

5 125 12272 61360 6.1 

 175 24053 120265 12.0 

 75 4418 44180 4.4 

 100 7854 78540 7.8 

10 125 12272 122720 12.3 

 175 24053 240530 24.0 

 75 4418 66270 6.6 

 100 7854 117810 11.8 

15 125 12272 184080 18.4 

 175 24053 360795 36.1 
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          Existe portanto uma variação importante nas percentagens dos 

volumes de vasos nas madeiras de eucaliptos. Isso é muito mais função 

do diâmetro médio dos vasos do que de sua freqüência. Madeiras ricas 

em vasos, e com vasos muito largos em seu diâmetro, chegam a ter 

cerca de 25 a 30% de seu volume representado por espaço ocupado 

pelos vasos. Na maioria das espécies comerciais e clones de eucaliptos, 

a proporção de vasos no volume da madeira está entre 10 a 20%.  

          A parede do vaso é relativamente fina, praticamente igual à 

espessura da parede da fibra, entre 2,5 a 5 µm, conforme se pode 

verificar nas diversas figuras até agora apresentadas. As paredes dos 

vasos são similares em sua formação à das fibras. Elas são originadas a 

partir de células fusiformes iniciais do  câmbio, da mesma maneira que 

as fibras. As paredes dos vasos possuem também 3 camadas (S1, S2, 

S3), mas elas são muito mais desordenadas do que as das fibras. A 

principal razão é a grande incidência de pontuações nas paredes dos 

vasos. Isso acaba por desalinhar o modelo de disposição das 

microfibrilas nessas paredes. Apesar disso, as microfibrilas tentam se 

alinhar de forma helicoidal em relação ao eixo da célula. A composição 

química das paredes dos vasos é similar em seus constituintes químicos, 

mas existem algumas diferenças entre fibras e vasos. As fibras são mais 

ricas em celulose, devido a espessa camada S2. Os vasos possuem 

proporcionalmente mais hemiceluloses na holocelulose, por essa razão, 

acabam gerando mais ácidos hexenurônicos durante o cozimento kraft. 

Suas células de grandes áreas superficiais também possuem mais 

cargas iônicas negativas superficiais. Por outro lado, há indicações de 

que a lignina dos vasos é mais hidrofóbica, mais rica em unidades 

guaiacila (G) do que em seringilas (S). Essa relação entre S/G pode 

chegar a ser cerca de 0,5 a 1 para os vasos, enquanto para as fibras 

atinge valores entre 2 a 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elemento de vaso entre fibras de madeira de eucalipto 
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Fibras, raios medulares e vaso isolado em seção transversal de madeira de eucalipto 

(Observar as espessuras das paredes celulares) 
 

           

          Em termos relativos, a proporção de paredes de vasos sobre o 

volume da madeira dos eucaliptos corresponde a 2,5 a 4%. As paredes 

das fibras (somente paredes, sem o volume do lúmen) correspondem a 

cerca de 35 a 45% desse volume. Já considerando seus lúmens, as 

fibras representam cerca de 65 a 70% do volume das madeiras dos 

eucaliptos.  Através da relação entre volume de paredes de vasos e 

volume de paredes de fibras, pode-se concluir que temos cerca de 10 a 

15 vezes mais paredes de fibras do que paredes de vasos na madeira do 

eucalipto. Claro que isso em valores médios e de forma genérica, 

apenas para entendimento das relações entre esses elementos 

anatômicos. Se quisermos uma relação em peso, necessitamos das 

densidades dessas paredes. A densidade aparente das paredes de vasos 

é menor do que a das fibras. Isso em razão da grande presença de 

pontuações nas paredes dos vasos. As microfibrilas de celulose circulam 

essas pontuações, e os orifícios não agregam peso ao conjunto, nem 

densidade aparente à parede dos vasos. Vamos considerar a título de 

aproximação, que a densidade aparente das paredes dos vasos 

corresponda a 70% da densidade aparente da parede das fibras, algo 

que a título de aproximação é razoável. Com base nesses pressupostos, 

pode-se concluir que o peso dos vasos em uma madeira representa algo 

como 3 a 5% do seu peso, corrigindo-se pela presença das paredes dos 

elementos parenquimatosos igualmente presentes nas madeiras. Essa 

mesma relação é válida para as polpas obtidas dessas madeiras. Ou 

seja, os elementos de vasos, apesar de gigantescos em seu diâmetro, 

quando comparados com as fibras, representam na pior das hipóteses, 

cerca de 5% do peso da polpa ou da madeira. Entretanto, caso um 

papeleiro deseje separar de forma fracionada os elementos de vaso de 

sua polpa, para evitar os problemas que eles possam trazer a seu papel,  

ele estará desprezando uma percentagem importante do peso de sua 

celulose. Por essa razão, melhor conviver com os elementos de vaso e 

encontrar outros mecanismos para minorar seus eventuais problemas. 

Veremos mais adiante que isso é possível, tanto na fábrica de celulose 
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como na de papel. Basta querer fazer, se a relação benefício/custo 

compensar. 

 

 

 
Elemento de vaso com ótima visão de suas pontuações  

(Gentileza da foto: Econotech Services Ltd.) 

 

 

    
Visão comparativa das diferenças de dimensões entre vaso e fibras na superfície de 

uma folha de papel offset 

 

          As dimensões e a freqüência dos vasos varia com as espécies, 

com os clones e com as diferenças de ambientes em que crescem as 

árvores. Há efeito genético e ambiental sobre essas dimensões, mas o 

arranjo é muito mais genético do que ambiental.  Há espécies de 

eucaliptos com rápido crescimento e com baixa densidade básica que 

tendem a ter vasos bastante largos (mas às vezes não tão numerosos). 

São conhecidos os Eucalyptus deglupta e E.grandis, que possuem 

elementos de vaso bastante largos, com grandes diâmetros. Esses vasos 

grandes favorecem algumas características desses eucaliptos e 

desfavorecem outras. Por exemplo, nos processos de conversão a 

celulose, são excelentes para favorecer a impregnação dos cavacos. 

Entretanto, suas celuloses apresentam mais acentuadamente um defeito 
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conhecido como arrancamento ou arrepelamento de vasos (�vessel 

picking�), quando utilizadas na fabricação de papéis de impressão. 

 

 

 
�Vessel picking� ou arrepelamento de vasos na impressão offset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de �vessel picking� ou de arrepelamento de vaso em uma impressão  

(Fonte: CANFOR TEMAP, s/d) 

 

 

          Outras espécies ou clones, podem até mesmo possuírem maior 

freqüência ou população de elementos de vasos, mas sendo eles de 

menores dimensões, os problemas na impressão podem não ser tão 

significativos. As melhores dimensões para os vasos são aquelas em que 

a relação entre seu comprimento e seu diâmetro seja igual ou maior que 

8 a 10. Ou seja, vasos longos em relação ao diâmetro parecem e se 

comportam mais como fibras na fabricação do papel.   

 

          A distribuição dos elementos de vaso e suas dimensões no xilema 

têm profunda importância na porosidade da madeira, na sua 
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capilaridade e em sua capacidade de transportar a seiva na árvore. 

Árvores mais produtivas, com rápido crescimento demandam fluxos 

rápidos e grandes de seiva. É de se esperar então, que o ritmo de 

crescimento e a produtividade florestal estejam associadas aos mapas 

de freqüência e de distribuição e às áreas dos vasos nas madeiras dos 

eucaliptos. Seria muito interessante que os melhoristas florestais e 

mesmo os silvicultores pudessem dispor de, conhecer e entender esses 

mapas, que certamente lhes ajudariam a planejar e melhorar ainda mais 

as suas plantações. Afinal, quando produzimos ou melhoramos as 

nossas florestas, estamos nos valendo da fisiologia das árvores para 

crescerem e formarem madeira.   

          Por tudo isso, já que os vasos são tão importantes para o fluxo 

da seiva, eles deveriam ser melhor estudados em relação ao seu papel 

nessa fisiologia florestal. Esses mapas podem hoje serem muito mais 

facilmente construídos, a partir das novas e poderosas ferramentas e 

sistemas de análises de imagens (exemplo: o aparelho Silviscan 

associado a �scanners� e �softwares�  para interpretação de imagens).  

          A partir de cortes transversais da madeira, pode-se hoje 

facilmente se realizar análises histométricas das madeiras em todas as 

principais direções da árvore (medula/casca, ou base/topo). Os 

modernos sistemas de imagens podem detectar e separar 4 classes de 

elementos anatômicos nas seções transversais do xilema: fibras, raios 

medulares, parênquima axial e vasos. Essa separação é feita em função 

das espessuras das paredes, pelos aglomerados e distribuição das 

células e pelas aberturas vazias (poros) dos vasos.  

          A presença de tiloses nos vasos é algo que também pode ser 

monitorado e incluído nesses mapas histométricos. Isso porque quando 

elas aparecem, por uma condição natural e da própria necessidade das 

árvores, elas trazem problemas para o uso da madeira para celulose. 

Veremos mais adiante o que seriam essas tiloses e suas implicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiloses causando oclusão e fechamento em vasos de eucaliptos 
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          Os modelos de correlação entre densidade da madeira, ritmos de 

crescimento e aspectos silviculturais das plantações não são tão fáceis e 

diretos de serem estabelecidos com a freqüência e com a distribuição 

dos vasos. Isso porque para boas correlações são necessárias muitas 

análises, muitas árvores e homogeneidade genética (mesma espécie ou 

mesmo clone). Difícil e quase impossível é tentar estabelecer 

correlações entre espécies de eucaliptos nada afins e tirar conclusões 

acerca de correlações entre propriedades que sequer poderiam estar 

sendo correlacionadas.  

          Uma coisa é certa: para uma mesma árvore, os modelos de 

variação para os vasos são absolutamente previsíveis. Em quaisquer das 

alturas de uma árvore que se avalie, temos que a freqüência (número 

por mm²) é muito maior para a madeira formada junto da medula. 

Entretanto, esses vasos próximos à medula, apesar de mais 

abundantes, são de muito menor diâmetro que os formados pelo câmbio 

na madeira mais madura, mais próxima da casca. Conforme a árvore vai 

tendo seu câmbio mais amadurecido, esse câmbio passa a formar vasos 

mais largos e em menor freqüência. Significa então que em um modelo 

de variação medula/casca, temos maior freqüência de vasos próximo à 

medula e maior diâmetro de vasos próximo à casca. A área total de 

vasos na seção transversal é inicialmente baixa próxima à medula (5 a 8 

µm²/mm²) e cresce com o afastamento da medula em direção à casca 

(15 a 20 µm²/mm²). Esse modelo porém não é crescente no sentido 

medula/casca. Tão logo a madeira deixe de ser juvenil, a área de vasos 

por seção de madeira se estabiliza em µm²/mm². Quando a árvore 

atinge a maturidade e passa a formar madeira adulta, as células ficam 

maiores em comprimento, mais largas e de paredes mais espessas. Isso 

é válido para fibras e para elementos de vaso. A quantidade de 

parênquima pode eventualmente diminuir.  Devido a tudo isso, em uma 

mesma árvore, em sua madeira na direção medula/casca, a densidade 

básica aumenta e os diâmetros dos vasos também, mesmo sendo a 

madeira mais densa nas proximidades da casca. Lembrar que a 

freqüência dos vasos diminui para a madeira próxima à casca. O que é 

então usual é que para uma mesma árvore, as madeiras mais densas 

possuem vasos mais largos e com maior área transversal unitária (do 

vaso em si). Entretanto, esses vasos são em menor número e a área 

total de vasos é praticamente a mesma e se mantêm estabilizada em 

termos de  µm²/mm² após o atingimento da maturidade da madeira 

para a árvore em questão. Por outro lado, quando estamos falando de 

espécies diferentes, com densidades diferentes, as coisas precisam ser 

explicadas de outra forma. Uma espécie que possui baixa densidade 

básica como o E.grandis, possui elementos de vasos largos, compridos e 

abundantes. Já uma espécie de densidade básica mais alta, como é o 

caso do E.urophylla, pode ter até um número de elementos de vasos 
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maior ou similar ao E.grandis, mas de menores dimensões, tanto no 

comprimento como na área transversal. Resultado disso tudo, não é 

possível se afirmar que existe uma relação direta entre número de 

elementos de vasos e densidade básica, quando se comparam diferentes 

clones inter-específicos ou espécies distintas de eucaliptos. Isso fica 

apenas mais evidenciado quando comparamos madeira mais densa ou 

menos densa dentro da mesma árvore, no sentido base/topo ou 

medula/casca. 

          Há entretanto algumas espécies papeleiras de eucaliptos que 

possuem reconhecidamente menores populações de elementos de 

vasos, conforme relatado por alguns autores. Entre elas destaca-se o 

E.globulus, que por essa razão e outras, é aclamado em Portugal para a 

fabricação de papel offset pelas empresas daquele país. 

 
 
========================================== 

 

 

 

VASOS,  POLPAS  &  PAPÉIS 

 
 

          Uma maneira fácil de se identificar se existe polpa de fibra curta 

(folhosa ou �hardwood�) em uma celulose ou em uma massa que segue 

para a fabricação de papel, é buscar a presença ou não de elementos de 

vaso. Muito simples, apenas se necessita de um microscópio, ou mesmo 

de uma lente de aumento, já que os vasos são elementos relativamente 

grandes, visíveis até a olho nu. 

          Os vasos representam importante percentagem no peso das 

polpas de eucalipto, variando como vimos entre 3 a 5%. Isso é 

significativo, entretanto poucos técnicos ou cientistas estão realmente 

tão atentos a isso. Parece até que os vasos são uma espécie de mal 

necessário, ou um calo que chega a incomodar um pouco, mas a 

moléstia não é muito grande, por isso, a melhor avaliação fica acabando 

para ser feita depois. 

          Os vasos são muito importantes tanto para a fisiologia e 

crescimento das árvores, como para os processos de conversão da 

madeira a celulose. Sua presença nas madeiras de folhosas favorece o 

processo de impregnação dos cavacos pelo licor de cozimento. Como 

são elementos grandes e ocos em sua maioria, eles dão fácil passagem 

para que o licor penetre para o interior dos cavacos. Além disso, a 

comunicação dos vasos com as células adjacentes (parênquimas radial e 

axial) através das pontuações permite que o licor de cozimento migre 

para o interior dos cavacos usando essas vias de acesso. Por essas 



 

 

19 

 

razões, a penetração e impregnação dos cavacos de folhosas pelo licor 

de cozimento kraft é bastante favorecida. Madeiras ricas em vasos e 

com baixa densidade básica são mais facilmente impregnadas pelo licor. 

Com isso, elas podem ser mais facilmente deslignificadas, resultam em 

polpas com maiores rendimentos e menores teores de rejeitos. 

Evidentemente há também outros fatores envolvidos, como teor de 

lignina, extrativos e carboidratos. Portanto, essas relações são 

inferências genéricas. 

          Durante o processo de formação e estruturação da madeira, há 

um momento em que o xilema vivo e ativo perde a sua função e acaba 

por morrer. Esse xilema a ser inativado deve ser �passivado� pelas 

células adjacentes a ele. Essas células começam então a formar 

extrativos polifenólicos, ceras, graxas, etc. e a encher os lúmens das 

células com essas substâncias. As primeiras células a serem 

impregnadas dessa forma são os elementos de vasos, já que são fáceis 

canais para a penetração de micelas de fungos. Com isso, a madeira 

começa a formar cerne e a possuir maiores defesas contra o 

apodrecimento e contra o ataque de predadores (fungos, insetos, etc.). 

Os vasos ficam oclusos e tapados por extrativos e a esse tipo de 

fechamento dos vasos se dá o nome de tiloses. E mais uma sabedoria 

da natureza, defendendo-se das adversidades. Entretanto, essas tiloses 

dificultam o processo de impregnação dos cavacos e dessa forma o 

cozimento de madeiras de árvores mais velhas é mais difícil. Madeiras 

de árvores de maior idade, já muito cernificadas e ricas em tiloses são 

mais difíceis de serem convertidas a celulose. A impregnação é pior, o 

cozimento deve ser drastificado, o rendimento em polpa é menor e o 

teor de rejeitos aumenta, bem como podem ocorrer posteriores 

dificuldades de branqueamento. Esses extrativos que são colocados nos 

lúmens dos vasos em grande parte são pouco saponificáveis. Portanto, 

resistem relativamente bem à dissolução no cozimento alcalino kraft. 

Com isso, madeiras ricas em tiloses originam problemas de �pitch� com 

mais freqüência nas polpas com ela fabricadas. Além da presença dos 

abundantes extrativos saponificáveis e não saponificáveis,  as tiloses 

são também ricas em sais de cálcio, como oxalato e carbonato. Isso 

agrega maiores possibilidades de incrustações em digestores e em 

equipamentos de branqueamento da celulose.  
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Corte transversal de madeira de cerne de eucalipto muito rica em tiloses 

 

 

          Após a produção de celulose, a presença dos vasos pode ou não 

significar problemas no uso dessa celulose, dependendo do tipo de papel 

a ser produzido. Há tipos de papéis em que a presença dos vasos 

praticamente não causam problemas, Isso ocorre principalmente para 

papéis fabricados com polpas bem refinadas, quando os vasos acabam 

colapsados e fragmentados.  Entretanto, há papéis onde os vasos são 

definitivamente um problema ou na fabricação ou no uso desse papel. O 

caso mais conhecido de problema é o fenômeno de arrancamento de 

vasos da superfície de papéis de impressão que recebem pouca colagem 

superficial ou revestimento. Isso ocorre quando o papel está sendo 

impresso, e o fenômeno é conhecido por �picking�. A tinta de impressão, 

por ser pegajosa, tende a grudar com a superfície do papel e a arrancar 

partículas soltas ou fracamente ligadas (vasos, pó, pigmentos, etc.). A 

prensa acaba suja e a impressão fica defeituosa. Podem então se notar 

áreas onde não ocorre a impressão porque a partícula (ou o vaso) se 

desprendeu, ou então porque a prensa estava suja e não conseguiu 

transferir tinta no ponto da sujeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaso arrancado pela impressora offset (Fonte: CANFOR TEMAP, s/d) 
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          No caso do papel tissue, o vaso é ainda mais facilmente 

desprendido, quando se usa polpa de fibra curta de celulose virgem de 

mercado. Quando o papel tissue é fabricado com fibras recicladas, os 

vasos já estão muito fragmentados e colapsados, ficando o problema 

minorado. Lembrar que as folhas de papel tissue são de baixa 

gramatura, muito finas, sendo que para os melhores papéis tissue, as 

polpas são muito pouco refinadas. Dessa forma, os grandes vasos 

acabam na superfície dos papéis e se desprendem após a secagem, 

podendo estar presentes inteiros ou em fragmentos no conhecido �pó�, 

muito comum nas áreas de conversão de papel tissue. Entretanto, muito 

desse pó se origina também nas operações de corte das bobinas de 

papel tissue, para a fabricação dos rolos, folhas de guardanapos, 

toalhas, etc. Quando o fabricante de papel tissue utiliza fibras 

recicladas, a presença de �fillers� (caulim e carbonato de cálcio) é 

também comum nesses pós. A melhor situação é o fabricante de papel 

tissue avaliar a riqueza em vasos desse pós. Se muito rico em vasos, 

melhor reciclar o mesmo em outro tipo de papel, onde se aplica mais 

refinação. 

 

 
Elemento de vaso em folha de papel tissue sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pó gerado em fabricação de papel (Fonte: PAPRICAN, s/d) 

 

          Há uma tendência de muitos técnicos confundirem os elementos 

de vaso como sendo finos. Entretanto, devemos nos recordar que a 
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própria definição de finos considera que para assim serem chamadas as 

partículas devem passar por uma tela de 200 mesh. Isso significa 

aberturas de cerca de 70 m. Os elementos de vaso sem refinação são 

maiores que essa dimensão e não passam através das aberturas das 

telas. Os elementos de vaso só viram finos secundários, quando são 

refinados, se fragmentam em pedaços menores e com isso esses 

pedaços de vasos podem eventualmente passar pelas aberturas da 

malha de 200 mesh. 

 

          As celuloses de folhosas de fibras curtas (�hardwoods�) são 

muitíssimo apreciadas para a fabricação de papéis de impressão e 

papéis tipo tissue. Especialmente recomendados são as polpas dos 

eucaliptos, que maravilharam a indústria desses tipos de papéis por 

suas vantagens que agregam na performance operacional e na 

qualidade dos produtos. Apesar das dificuldades causadas pelos 

elementos de vaso, o setor papeleiro e o setor gráfico têm aprendido a 

conviver com esses problemas, desenvolvendo mecanismos para 

minorá-los.  Não restam dúvidas que os vasos causam problemas, mas 

as demais vantagens das celuloses dos eucaliptos são tão fascinantes 

para esses tipos de papéis, que os problemas causados pelos vasos não 

têm impedido o contínuo crescimento na utilização dessas polpas. Até 

porque veremos mais adiante, foram desenvolvidas maneiras de se 

mitigar esse problema, reduzindo-os a níveis de convivência. 
 
 
========================================== 

 

 

 

MEDIÇÃO  DE  ELEMENTOS  DE  VASO  NAS  POLPAS 

 
          Polpas são misturas de diversos tipos de elementos anatômicos 

muito diminutos em tamanho, mas muito abundantes. Suas 

constituições em termos da distribuição desses elementos é muito 

importante, pois a performance papeleira depende desses componentes.  

Tanto a morfologia como as populações desses constituintes devem ser 

medidas e servem de indicadores de qualidade das polpas celulósicas. 

Para as polpas de folhosas, como é o caso dos eucaliptos, esses 

constituintes são as fibras inteiras ou fragmentadas, as células de 

parênquima e os elementos de vasos. Todos são elementos oriundos do 

xilema. A contaminação das polpas com células de casca alimentada 

junto aos cavacos acaba por colocar também diminutas quantidades de 

elementos anatômicos de floema nas polpas, mas esses são 
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definitivamente pouquíssimo representativos e quase nunca 

mensurados.   

 

 
Finos, elementos de vaso, fibras  e fragmentos de fibras em uma suspensão de polpa 

em baixa consistência (Cortesia da foto: Techpap , CTP Grenoble & Regmed) 

 

 

          As medições realizadas nos elementos de vaso presentes nas 

polpas visam basicamente determinar sua população, suas dimensões e 

a área projetada ao plano desses elementos. Como os vasos são 

grandes constituintes anatômicos e ocorrem em abundância, encontrá-

los e medi-los não é uma tarefa difícil. Entretanto, existem algumas 

peculiaridades a conhecer para não se cometerem erros nessas 

medições. A mais importante delas é a respeito do comportamento dos 

vasos em suspensões. Quando uma polpa seca é recém desagregada, os 

elementos de vaso tendem a flotar na suspensão de fibras, se a 

consistência for baixa o suficiente para permitir isso. Isso porque ainda 

possuem algum ar ocluso em seus lúmens e também pelo seu formato 

de jangadinhas ou de barriletes que possuem. Caso a medição da 

população dos vasos vá ser feita a partir de uma amostra coletada dessa 

suspensão, podemos colher amostras não representativas se não 

atentarmos para esse detalhe flotante dos elementos de vaso. Por isso, 

o analista deve agitar muito bem a suspensão antes de pipetar suas 

amostras a analisar no microscópio. Senão, ele corre o risco de 

subestimar as suas medições.  

          Atualmente, as medições das dimensões dos elementos de vaso 

podem ser feitas por projeção dos mesmos, por uso de microscópio ou 

binocular adaptado a uma ocular micrométrica, pelo uso de �scanners� 

adaptados a analisadores de imagens, e também pelo uso de 

analisadores especializados para fibras (Morphi, Kajaani, FQA, etc). 
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          Os elementos de vaso, por serem grandes e aparecerem na 

forma de um retângulo ao microscópio, possuem como medições 

características as seguintes dimensões: 

 Diâmetro ou largura, 

 Comprimento, 

 Área superficial (medida como se fosse um retângulo pelo produto 

entre o comprimento e a largura), 

 Espessura da parede celular. 

 

          A partir desses valores, são estabelecidas algumas relações 

fundamentais entre elas como:  

 Fração parede (relação percentual entre  a espessura da parede e 

o raio do vaso), 

 Índice de enfeltramento (relação entre o comprimento e a largura 

do elemento de vaso). 

 

          Os valores mais característicos para essas dimensões e relações 

em elementos de vaso de eucaliptos são os seguintes: 

 Diâmetro ou largura:  60 a 250 µm 

 Comprimento: 150 a 600 µm 

 Área superficial: 0,01 a 0,15 mm² 

 Espessura da parede celular do vaso: 2,5 a 5 µm 

 Fração parede: 3 a 15%  

 Índice de enfeltramento: 2 a 10  

 

Já vimos que as fibras representam entre 65 a 70% do volume 

das madeiras dos eucaliptos e os vasos entre 10 a 30%. Em peso, os 

vasos correspondem a 3 a 5% do peso da madeira ou das polpas, por 

extensão. Por isso, outra característica importante é o conhecimento da 

relação entre a quantidade de vasos e de fibras em uma celulose.  A 

população de elementos de vaso em uma polpa de eucalipto varia de 

25.000 a 150.000 elementos por grama absolutamente seca de polpa. Já 

as fibras possuem população bem maior: entre 12 a 30 milhões de fibras 

por grama absolutamente seca de celulose. A partir dessas populações 

base polpa seca e das relações em peso de vasos e fibras, é possível se 

estabelecer  o peso médio de uma fibra ou de um elemento de vaso das 

polpas de eucalipto: 

 Peso aproximado de uma fibra de eucalipto: 0,02 a 0,06 µg 

 Peso aproximado de um elemento de vaso: 0,25 a 0,7 µg 

 

          Em número, a relação entre fibras e vasos nas polpas de 

eucalipto varia de um elemento de vaso para cada 70 a 350 fibras. Os 

valores mais usuais são de 1:100 a 1:250. Quando se provoca um 

fracionamento seletivo para se remover vasos da polpa, a fração rica em 
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fibras fica com uma relação de 1:2.500 a 1:5.000, enquanto a fração de 

polpa rica em vasos passa a ter uma relação 1:15 a 1:25. 

          A contagem da população fibrosa e da população de vasos de 

uma polpa é feita facilmente pelos analisadores de fibras existentes hoje 

no mercado. Entretanto, essas medições podem ser feitas mesmo em 

laboratórios que não dispõem desses equipamentos. Basta se dispor de 

equipamentos convencionais de laboratórios de avaliações de celulose 

como: formador de folhas tipo TAPPI, estufa secadora, fita transparente 

tipo durex de preferência de 2 cm de largura, lâminas de microscópio, 

lupa de aumento ou binocular ou microscópio ótico. A metodologia 

consiste no seguinte: 

 Obter uma amostra representativa da polpa a ser avaliada. 

 Desagregar a massa em água, fazendo uma suspensão bem 

diluída de 0,2% de consistência. 

 Manter essa suspensão sob forte agitação em vórtex. 

 Opcionalmente, tingir essa polpa diluída com corante safranina.  

 Retirar uma amostra dessa suspensão o suficiente para formar 

uma folha de gramatura 1 grama por metro quadrado. 

Obviamente, essa folha não existe como folha, mas sim como uma 

rede de elementos anatômicos bem distribuídos sobre a tela do 

formador de folhas. É impossível retirá-la como folha. 

 Retirar a tela do formador e levar a uma estufa para secagem da 

folha de 1 g/m². 

 Após a secagem, grudar firmemente fitas de durex de 2 cm de 

largura sobre essa folha, de forma a que os elementos anatômicos 

fiquem bem aderidos nas fitas sem deixar nada na tela quando 

essas forem retiradas. 

 Cortar as fitas em comprimento de 5 cm e colar cada uma em 

lâmina de microscópio. Cada pedaço de 2 cm x 5 cm possui 10 

cm². Como a gramatura da folha era de 1 g/m² ou 1.000 

mg/10.000 cm² , temos que cada 10 cm² de fita possui retido um 

peso de 1 mg de polpa seca.  

 Com auxílio de uma lupa de aumento 10X ou de um microscópio, 

contar todos os elementos de vaso presentes em cada lâmina. 

Contar diversas lâminas (repetições) . Vamos considerar como N o 

número médio de elementos de vaso contados em 1 mg de polpa. 

 A população de elementos de vaso por grama de polpa é calculada 

por  População Vasos = 1000 x N  

 

========================================== 
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PROPRIEDADES  DAS POLPAS  CONTENDO  APENAS    

ELEMENTOS  DE   VASO 

 

 

          Avaliações da qualidade das polpas contendo apenas elementos 

de vaso é algo raro na literatura. A grande dificuldade é o fracionamento 

adequado dos vasos e das fibras. Separar fibras e vasos é algo difícil, 

mas viável. A grande dificuldade associada é que ao se fracionar um do 

outro, conforme a técnica usada, perdem-se também os finos. Isso vai 

afetar os resultados, pois os finos são muito importantes nos processos 

de ligação entre fibras nas polpas, quer sejam elas de fibras ou de 

vasos, ou contendo ambos.  

          Há diversas formas de se separar fibras e vasos. Algumas 

funcionam bem com um tipo de polpa e não tão bem com outras. É o 

caso do uso de hidrociclones, que são bem viáveis para polpas com 

vasos grandes e com formato de barriletes, como é o caso de 

eucaliptos. A melhor maneira de se separar vasos de uma polpa é 

através da flotação de uma suspensão recém feita com uma polpa 

previamente seca. Essa suspensão deve ter baixa consistência (cerca de 

0,5% ou menos). Os vasos tendem a flotar nessas condições, pois 

sofrem ação de algum ar ocluso, que favorece a flutuação dos barriletes. 

Enquanto isso, as fibras mais densas afundam na suspensão. Basta 

então remover os elementos de vaso da superfície e se criar uma polpa 

rica em elementos de vaso. Para purificar ainda mais essa polpa, pode-

se passar a polpa assim criada por um classificador de fibras com tela de 

65 mesh (abertura de 212 µm). Os vasos ficam retidos nessa tela e os 

finos e fragmentos de fibras que porventura flotaram também são 

eliminados, passando através da tela. A maior dificuldade é a separação 

de algumas fibras ainda presentes juntas com os vasos. Por isso, avaliar 

polpas ricas em vasos já é uma façanha. Com esse tipo de metodologia, 

pode-se alcançar 70% ou mais de pureza em vasos em polpas ricas em 

vasos (proporções de 1:10 entre vasos e fibras). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Polpa de E.globulus � fração rica em elementos de vaso, obtida por fracionamento em 

hidrociclones  (Fonte: Panula-Ontto, 2007) 
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          É claro que para se obter uma quantidade razoável de polpa para 

avaliações de refino e qualidade dessa polpa se demanda tempo. A 

repetição continuada do procedimento de flotação pode levar à 

quantidade de polpa necessária para as avaliações laboratoriais. O 

processo por hidrociclones pode ser também efetivo e é mais rápido, 

mas não funciona bem com todas as polpas. 

  

          As principais características da polpa quase 100% de elementos 

de vaso (ou rica neles) são mais ou menos as seguintes: 

 Rápido refino, já que os vasos se colapsam e se fragmentam 

muito rapidamente com a aplicação de energia no refino. 

 Rápida perda do volume específico aparente das folhas e aumento 

rápido da resistência ao ar. Isso se deve ao colapso dos elementos 

de vaso. A massa de vasos é tão sensível a esse colapsamento, 

que mesmo as folhas não refinadas perdem volume específico 

aparente apenas pela ação de prensagem da folha úmida.  

 Relativa resistência à tração, estouro e elongação. 

 Baixa resistência ao rasgo.  

 

          A qualidade da polpa de vasos depende bastante das 

características desses vasos, como por exemplo: forma, tamanho, 

relação entre comprimento e diâmetro, espessura da parede celular, 

composição química dos vasos, quantidade de pontuações, etc.  Há 

espécies de folhosas que possuem os vasos estreitos e compridos, muito 

similares ao formato das fibras. É o caso da Betula e dos Populus. Esses 

vasos acabam por terem comportamentos muito parecidos aos das 

fibras curtas. Já os vasos dos eucaliptos, que são curtos e largos, o 

achatamento é inevitável e as resistências dessas polpas de vasos não 

são grandes. 

          A maior das surpresas ao se avaliarem polpas de quase 100% de 

vasos é exatamente a análise das polpas quase 100% de fibras. 

Curiosamente, essas polpas sem elementos de vaso se refinam de 

maneira mais difícil e desenvolvem suas propriedades de ligação mais 

lentamente. Os vasos, ao se achatarem e se fragmentarem em �debris� 

no refino, desenvolvem ligações e pontes entre os constituintes das 

polpas. Curioso, apesar das reclamações acerca dos elementos de vaso, 

eles acabam por provar a sua importância no refino das polpas de 

folhosas. A natureza mais uma vez mostra sua sabedoria. Nada existe 

por acaso, os vasos são importantes na fisiologia das árvores, mas 

também fazem a sua parte para a qualidade da polpa kraft das folhosas. 

 

========================================== 
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FENÔMENO  DE  �VESSEL  PICKING�  OU 

DE  ARREPELAMENTO  DE  VASOS 

 

 

 

          Já sabemos que o fenômeno conhecido como �vessel picking� ou  

arrepelamento de vasos é algo comum  nas impressões de papéis que 

contenham polpas de madeiras de folhosas. Em função de seu formato 

volumoso, os elementos de vaso não ficam muito bem retidos na rede 

da folha de papel. Em papéis de baixo nível de refinação da polpa, os 

elementos de vaso que estão na superfície da folha podem ser 

arrancados da mesma. Isso ocorre principalmente em papéis de 

impressão, no momento em que estão sendo impressos.  

          Os �pickings� ou �pick-outs� podem ser definidos como 

interferências ou defeitos de impressão que resultam em uma área não 

impressa no papel e sujeira nas impressoras. Os materiais fibrosos 

(vasos, fibras frouxas, pó da folha de papel, aglomerados de fibras, etc.) 

aderem-se à blanqueta ou às placas de impressão. Ali, como eles são 

hidrofílicos, aceitam água da solução de fonte ou de molhagem na 

impressora. Com isso, não se impregnam de tinta, pois passam a ser 

oleofóbicos. Isso causa falhas repetitivas na impressão das folhas 

seguintes. A interferência se caracteriza pela repetida impressão do 

defeito em centenas de folhas, sempre na mesma posição da folha.  

          Nem sempre o �picking� do elemento de vaso é completo. Às 

vezes, o vaso se solta ligeiramente, mas não é arrancado. Isso é 

suficiente para que a tinta penetre diferentemente na superfície do 

papel nesse ponto. Aparecerá uma área com impressão �a meio tom�, 

não tão bem impressa naquele ponto.  

 

Enorme elemento de vaso na superfície de papel de impressão 

(Gentileza da foto: S. Y. Kaneco) 
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          Outras vezes, os vasos são bastante grandes. Ao serem 

revestidos com amido na colagem superficial e depois sofrerem 

calandragem, eles ficam lisos como uma placa enxertada na superfície 

do papel. A impressão pode se aderir bem sobre eles, mas a área 

impressa fica repleta de pequenos pontos mais brilhantes, que são 

exatamente os elementos de vaso. Esse defeito é chamado de �chão de 

estrelas�, exatamente pelo brilho conferido pelos vasos de forma 

dispersa sobre a folha. Como os vasos são ricos em pontuações, a tinta 

penetra facilmente para dentro deles. Há então uma ótima aceitação da 

tinta pelos vasos no papel. Além disso, as diferenças em morfologia 

entre vasos e fibras realçam bastante os elementos de vaso. Por essas 

razões, o defeito do �chão de estrelas� é relativamente comum na 

impressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha impressa mostrando vasos cobertos com tintas e por isso mais brilhantes  

(Fonte: Alves, 2005) 

 

 

          Os �pick-outs� de vasos são visíveis a olho nu e as suas 

contaminações nas blanquetas das gráficas também. Por isso, o uso de 

uma pequena lupa de aumento 10X é muito útil, tanto para o papeleiro, 

como para o gráfico. 

          O arrancamento do vaso e sua adesão à blanqueta dependerá 

muito do �tack� (pegajosidade) da tinta. Se o �tack� exceder a força de 

ligação dos elementos de vaso na folha, eles serão arrancados para fora 

dessa superfície. Deixarão no local um pequeno fosso, ou defeito de 

impressão, exatamente com o seu formato. Nesse ponto, faltou tinta 

para cobrir a parte de baixo do local onde se desprendeu o vaso. O 

arrancamento é maior para papéis com baixa resistência superficial e 

baixa resistência a úmido, pois o problema é mais comum nas 

impressões offset a úmido.  

          Os vasos arrancados então podem-se grudar nas placas das 

impressoras e contaminarem essas placas como sujeiras. Problemas 

adicionais passam a ocorrer na impressão. Quanto mais suja estiver a 

blanqueta, maiores e mais abundantes serão os defeitos deixados na 
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impressão por ela. O problema se agravará até o momento em que se 

tiver que parar para limpeza da blanqueta. Com isso, o gráfico perderá 

tempo, produção, produtividade e seu custo aumentará. O seu humor 

também não será nada favorável nesse momento, principalmente se as 

limpezas estiverem sendo requeridas com freqüência.   

          Deve então ficar muito claro que o �picking� não ocorre apenas 

quando o vaso se desprende, deixando aquela área sem impressão por 

causa desse descolamento. Esse é o passo inicial do problema. O vaso 

arrancado, quando gruda na blanqueta da impressora offset 

desencadeia uma série continuada de defeitos nas folhas seguintes que 

estarão sendo impressas. Esse defeito repetitivo é como se o vaso 

estivesse carimbando de branco a sua forma nas próximas folhas sendo 

impressas. Quando o vaso é arrancado, aparece logo abaixo dele na 

folha de papel, a natureza fibrosa do papel, sem cobertura alguma. 

 

 

Elementos de vaso claramente colapsados, fragmentados e fracamente aderidos 

em superfície de papel de impressão (Gentileza da foto: S. Y. Kaneco) 

 

 

          Em papéis de impressão revestidos, muitas vezes quem se solta 

é o próprio revestimento e não o elemento de vaso. Caso a resistência 

superficial do papel revestido mostre pontos fracos na adesão do 

�coating�, podem ocorrer �pick-outs� devido ao desprendimento de 

pontos de �coating�. Isso pode-se dever à baixa resistência superficial 

do papel ou a insuficiência de ligante na formulação da tinta de 

revestimento. Esses pedacinhos de revestimento se colam nas 

blanquetas da mesma forma que os vasos e causam o mesmo tipo de 

defeito. Pode-se diferenciar esse defeito do revestimento com o defeito 

de vasos pelas seguintes formas: 
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 Colhendo amostras da sujeira da blanqueta e se analisando ao 

microscópio. 

 Pelo formato mais irregular que é impresso como defeito. Os 

vasos são usualmente retangulares e esses arrancamentos de 

revestimento possuem forma irregular.  

 Pela observação do papel impresso. Quando o revestimento é 

arrancado, a matriz fibrosa abaixo da área arrancada aparece 

ainda com revestimento, contrariamente ao �picking� de vaso. No 

revestimento do papel os vasos ficam impregnados apenas na sua 

superfície superior. A parte de baixo, ligada à matriz fibrosa não 

se mostra revestida com a tinta de �coating�. 

 

          A melhor maneira de se identificar esses problemas é pelo uso de 

um microscópio ou estereoscópio com iluminação a baixo ângulo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

Elementos de vaso na rede do papel, interagindo com fibras, mas igualmente fáceis de 

serem arrancados da rede 

 
 

 
Elemento de vaso em superfície de papel de impressão 
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          Além dos �pickings� de vasos e de revestimento, temos ainda os 

�pickings� de pós e de fibras ou de aglomerados de fibras. Todos eles 

acabam por ocorrer no papel, é quase inevitável. O pó ocorre nas folhas 

de papel, pois é gerado no momento do corte das folhas. Por mais 

adiantadas que sejam as máquinas cortadeiras, sempre ocorre uma 

pequena liberação de pó ambiental nas áreas de conversão do papel. O 

fabricante de papel deve fazer o máximo possível para minimizar esse 

pó no papel. Quando o papel está sujo de pó, ele vai também sujar as 

blanquetas e dar origem ao defeito de �picking�. É sempre interessante 

que tanto o gráfico como o papeleiro se valham de uma flanela preta 

para passar sobre o papel de forma aleatória para ver se possui pó. É 

como um controle de qualidade simples, mas eficiente. 

          Os aglomerados de fibras podem vir com a massa durante a 

fabricação do papel. São pedacinhos de polpa que não foram totalmente 

desagregados. Há ainda aglomerados de fibras que se soltam dos 

cilindros secadores da máquina de papel. Fibras que se soltam da folha 

vão-se grudando na superfície lisa dos cilindros secadores. 

Eventualmente, elas se despregam dos cilindros e se aderem na 

superfície do papel. Na operação seguinte de calandragem, esses 

aglomerados são fortemente achatados sobre a superfície do papel e se 

unem fracamente a ela. No momento da impressão, podem-se soltar 

como acontece com os vasos.  

          Como os elementos de vaso são retangulares e lembram uma 

placa achatada em sua forma colapsada, os �pick-outs� de vasos são 

mais fáceis de serem identificados que os demais. É muito importante se 

ter a causa real do problema, para se poder tratá-lo ou preveni-lo mais 

adequadamente.  

          A maioria dos defeitos conhecidos como �pick-outs� de vasos são 

na verdade repetitivos e são devidos à recusa de receber tinta e 

transferi-la ao papel pelo vaso arrancado da folha em momento anterior. 

Um único vaso arrancado e que suja a blanqueta pode deixar sua marca 

em algumas centenas de folhas impressas a seguir. Esse defeito vai 

persistir até o momento em que: 

 O vaso se desgruda da blanqueta e acaba voltando ao papel. 

 O vaso passa a se tornar oleofílico tantas vezes que ele toma 

contato com a tinta de impressão. Com isso, aos poucos ele vai 

absorvendo tinta e o defeito vai-se esmaecendo até desaparecer, 

mesmo estando o vaso ainda na blanqueta e na mesma posição. 

 A impressora é parada para limpeza pelo técnico gráfico. Quanto 

mais suja fica a blanqueta, pior fica o problema, logo há um 

momento que a única solução é a limpeza da mesma.  
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          É muito comum o uso de uma fita transparente tipo �durex� para 

se remover para observação a sujeira das blanquetas de impressoras. 

Apesar disso nem sempre ser possível, é uma ferramenta utilizada pelos 

gráficos para controlar a limpeza e identificar as causas das 

contaminações. A fita sempre traz fibras, elementos de vaso, 

pigmentos, partículas de revestimento, tinta, etc. Os elementos de vaso, 

logo que são arrancados, aparecem como partículas brancas na 

blanqueta. Evidentemente, quando a cor do papel for branca. 

          O problema de vasos superficiais arrancados do papel é mais 

comum para papéis fabricados em máquinas Fourdrinier antigas, com 

caixas de entrada abertas, com baixa turbulência e com seções de 

prensas úmidas mais ineficientes. A própria prensagem é muito útil para 

provocar melhor adesão e maior achatamento dos vasos na folha de 

papel. Como os vasos podem flutuar nessas caixas de entrada antigas, 

eles podem-se localizar mais preferencialmente no lado feltro do papel, 

o que é ainda pior. Lembrem-se que esse é o lado do papel com menor 

resistência superficial. Já para as máquinas formadoras mais modernas, 

de duplas telas e de caixas de entrada com boa turbulência e 

pressurizadas, essa distribuição preferencial dos vasos para um dos 

lados do papel não tem ocorrido mais. 

          Fica hoje uma grande interrogação: como ocorre então a 

distribuição dos vasos sobre a superfície e na direção Z (na espessura) 

do papel? Seria obra apenas do acaso? Ou existe um modelo 

hidrodinâmico que orienta uma distribuição preferencial? Como os vasos 

são elementos definitivamente diferentes das fibras e dos pigmentos 

utilizados na fabricação do papel, não há dúvidas que eles devem-se 

comportar de forma diferente em relação às forças aplicadas nesse tipo 

de fabricação. Entretanto, ainda muito pouco se sabe sobre o assunto. 

          Conhecendo-se a população de vasos por grama de papel, pode-

se com facilidade se estimar o número de elementos de vaso presentes 

em uma determinada área de papel. O que não conseguimos estimar é 

como esses vasos se distribuem na direção Z do papel, ou na sua 

espessura.  

          Seja por exemplo uma celulose de eucalipto com uma população 

de 100.000 elementos de vaso por grama absolutamente seca de 

celulose. Um papel offset de gramatura 75 g/m² tem cerca de 30% de 

cargas, outros aditivos químicos e umidade em sua composição. Logo, a 

quantidade de polpa é de cerca de 52,5 g/m². Essas 52,5 gramas  secas 

de polpa contêm então 5,25 milhões de elementos de vaso, o que 

representa então essa quantidade de vasos por metro quadrado de 

papel. A população de fibras, caso estivesse em 25 milhões por grama, 

levaria esse papel a conter 1,31 bilhões de fibras por metro quadrado. A 

relação vaso/fibra seria então de 1:250. A espessura média de um papel 

como esse é de cerca de 100 µm. As paredes dos vasos em média 
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possuem 4 µm de espessura. Quando o vaso se colapsa, vamos 

considerar que a espessura média do mesmo passe então a 10 µm. 

Logo, na direção Z do papel, teremos 100 µm de espessura para se 

colocarem elementos deitados com 10 µm de espessura. Bastante 

espaço para que esses 5,25 milhões de elementos de vaso se localizem 

e se ajeitem no metro quadrado de papel.  

 

          No Brasil, grande produtor de celulose e de papel de impressão 

com fibras de eucaliptos, o grau de refinação para fabricação desses 

papéis é elevado, entre 35 a 45º Schopper Riegler. Isso porque a prática 

no país é se utilizar 100% de celulose de eucalipto, sem fibra longa 

mesclada. Para se dar a necessária resistência à folha durante seu 

trajeto na máquina de papel, a polpa é refinada nesses níveis. Por isso, 

os elementos de vaso ficam bem danificados e colapsados, minimizando 

com isso o fenômeno de �vessel picking�. Caso o grau de refino fosse 

mais baixo, como se utiliza na Europa ou nos Estados Unidos da 

América, o problema de �picking� seria maior.   

          Somente com muito refino, fragmentação de vasos e seu 

colapsamento é que se consegue homogeneizar a qualidade da 

superfície dos papéis de impressão. Em uma situação otimizada para 

�vessel picking�, a lisura da folha é maior, a rugosidade conferida pelos 

vasos é minimizada, a ligação dos fragmentos de vasos às fibras é 

aceitável e o problema de �picking� reduzido. Infelizmente, isso não 

pode ser realizado para a maioria dos papéis de impressão. Um excesso 

de refino prejudica a opacidade, a porosidade, a estabilidade 

dimensional e o volume específico do papel. Formas opcionais para 

minimizar o problema dos elementos de vaso serão discutidas mais 

adiante nesse capítulo. 

 

========================================== 

 
 
 
 

FATORES QUE CAUSAM VARIAÇÃO NO �VESSEL PICKING� 

 

 

          Sabemos que as fibras dos eucaliptos são muito parecidas uma 

às outras. Seus diâmetros e seus comprimentos são muito próximos, 

mesmo para espécies muito distintas do gênero Eucalyptus.  Essas 

fibras formam excelentes folhas de papel. Elas se ajustam bem uma às 

outras, dão boa consolidação e formação na folha do papel. Isso permite 

que as folhas de papel de impressão de eucalipto produzam pontos de 

impressão bem uniformes e contrastados, com boa retenção de tinta. 
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Isso quando impressos nos locais contendo somente fibras e cargas. Nos 

locais onde temos os elementos de vaso, a tinta muda a forma como se 

adere e como se espalha, os pontos de impressão ficam mais irregulares 

e distintos. Com isso, a qualidade da impressão fica piorada. É um 

fenômeno usual para celuloses de folhosas. Mas nem por isso, as fibras 

curtas são condenadas para fabricação de papéis de impressão. Pelo 

contrário, elas são amadas para isso, pois as outras vantagens que 

oferecem são de longe muito importantes: formação, opacidade, 

porosidade, volume específico aparente, lisura superficial e preço de 

compra. 

          Os elementos de vaso, que são grandes e curtos, possuem 

muitas pontuações em sua parede. Por essa razão, as pontuações dão 

fácil acesso tanto para a tinta como para a água na impressão offset a 

úmido. A água promove uma higro-expansão nos vasos, que é diferente 

da que ocorre nas fibras. Isso já começa a colaborar para o 

afrouxamento dos vasos na superfície da folha de papel. Por outro lado, 

como as paredes das fibras possuem muito menos pontuações do que 

as dos vasos, a tinta e a água penetram diferentemente para dentro da 

folha do papel, conforme estejam a molhar um ou outro desses 

elementos anatômicos. Se o gráfico buscar uma tinta de secagem 

rápida, ele minora esse problema de penetração da tinta, mas causa 

outro , que é o mais fácil arrancamento de vasos por tintas de secagem 

rápida. Tintas que secam rapidamente favorecem o �picking�. Tintas 

muito pegajosas (�tacky�), também. 

 

          Portanto, há diversos fatores importantes que governam a 

ocorrência dos �pick-outs�, em maior ou menor intensidade. 

Resumidamente seriam os seguintes: 

 Dimensões e morfologia dos elementos de vaso: comprimento, 

diâmetro ou largura, área superficial. 

 População dos elementos de vaso na celulose. 

 Relação vaso/fibra. 

 Tipo de fibras: alta ou baixa �coarseness�, por exemplo. 

 Estágio de refino dos elementos de vaso. 

 Tecnologias da fabricação do papel: grau de refino, colagem 

superficial, revestimento, prensagem a úmido, calandragem, 

limpeza do papel, conversão, etc. 

 Qualidade do papel: lisura superficial, ligação entre fibras e entre 

fibras e vasos, resistência na direção Z do papel, resistência 

superficial, carga iônica superficial, etc. 

 Características da impressora: velocidade, temperatura, 

alimentação da solução de fonte e da tinta, tipo de tinta, limpeza 

do equipamento, etc. 

 Relação vaso/tinta. 
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          As dimensões e a morfologia dos vasos depende muito da 

madeira do eucalipto sendo utilizada. Há espécies com elementos de 

vaso maiores e abundantes (E.grandis e E.deglupta). No caso do 

E.grandis, as fibras possuem mais baixa �coarseness�, o que faz elevar 

rapidamente as resistências e a ligação entre fibras com o refino da 

massa. Isso colabora para que o problema seja minorado em suas 

celuloses, pois os vasos grandes acabam bem agarrados pelas fibras na 

folha. Às vezes, mesmo uma celulose com vasos grandes e curtos, tipo 

barriletes, acaba por ter menos problemas que outra celulose que tenha 

vasos menores e menos abundantes. Isso pode ocorrer se a madeira for 

de alta densidade, a polpa de mais alta �coarseness� e as fibras de 

paredes espessas. Essas polpas possuem menor população fibrosa e por 

si só, cada fibra é mais pesada que outras de baixa �coarseness�. Com 

isso, ocorrem algumas situações indesejáveis: 

 a ligação fibra a fibra e fibra a vaso é menor e mais difícil de ser 

conseguida; 

 a relação vaso/fibra mostra menores quantidades de fibras para 

cada elemento de vaso; 

 a superfície do papel é mais rugosa e mais fraca, o que favorece 

os �pick-outs�. 

 

          Árvores mais velhas, com maior proporção de madeira densa e 

de fibras de paredes espessas provocam isso, pois suas polpas possuem 

mais alta �coarseness�. Reconhece-se, pela literatura, que os problemas 

de �vessel picking� são maiores quando se utilizam madeiras de 

florestas mais velhas.  Sabe-se ainda que o problema ocorre mais 

quando as fábricas de celulose usam cavacos velhos, semi-deteriorados. 

Esses cavacos dão origem a polpas mais fracas, menos hábeis em reter 

os vasos por ligação no corpo do papel.  

          De qualquer forma, como já vimos, melhorar a ligação entre 

fibras é bom para diminuir o arrepelamento dos vasos. Bom remédio 

para esse problema, mas indesejável para opacidade, volume específico 

e porosidade do papel.  

          A população de elementos de vaso de uma celulose é um bom 

indicador para sua qualidade. Procurar trabalhar então com polpas com 

menores populações de vasos e de vasos menores em dimensões. Isso 

é algo muito desejado pelos papeleiros. A modificação da relação 

vaso/fibra pode inclusive ser obtida artificialmente por fracionamento 

das polpas.  

 

          Uma baixa população de vasos em uma polpa (quer ocorrendo 

naturalmente ou por fracionamento) pode trazer as seguintes alterações 

qualitativas nas características dessa polpa: 

 maior comprimento médio dos elementos anatômicos totais; 
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 menor largura média dos elementos anatômicos totais; 

 maior teor proporcional de finos; 

 maior �coarseness� da polpa; 

 maior viscosidade da polpa, pois os vasos em geral são muito 

mais degradados pela própria ação de penetração do licor de 

cozimento; 

 menor teor de xilanas; 

 menor teor de ácidos hexenurônicos; 

 menor teor de hemiceluloses amorfas na polpa, já que os 

elementos de vaso possuem maior teor proporcional de 

hemiceluloses em relação à holocelulose.  Isso afeta a hidratação 

da polpa e sua carga iônica. Com menor teor de hemiceluloses, as 

polpas se hidratam menos e possuem menor carga iônica, pela 

menor proporção de grupos carboxilas e carbonilas. 

 maior porosidade da folha do papel formado, pois os vasos se 

colapsam e aumentam a resistência à passagem ao ar das folhas. 

 maior valor absoluto de carga iônica superficial negativa, 

provavelmente porque a remoção dos vasos remove uma certa 

quantidade de extrativos lipofílicos  que os vasos possuem. 

 menor superfície específica de vasos em relação à superfície 

específica das fibras; 

 menor dificuldade para remoção da água presente na folha de 

papel, sendo necessária menor quantidade de energia para se 

retirar essa água.  

 menor reatividade com a tinta de impressão e menor adesão dos 

pigmentos das tintas. Os vasos por si só não possuem problema 

algum para aceitar as tintas de impressão.  Eles são mais reativos 

em relação a elas. Por isso grudam mais intensamente com as 

tintas de alto �tack�. 

 

          Consequentemente,  as relações fibras/vasos/tintas/água são 

muito importantes. Elas precisam ser entendidas, monitoradas e 

otimizadas. Isso é muito válido para cada tipo de papel, de tinta e de 

impressora.   

          Por sua vez, os gráficos sabem muito bem quais são os principais 

pontos de controle para minimizar os problemas de �pick-outs�: 

 Velocidade da impressora: existe uma velocidade crítica a partir 

da qual o problema aumenta. Ela é típica para cada impressora e 

para cada tipo de papel. É a principal causa de reclamações dos 

gráficos em relação ao papel. Se o papel que estiver usando 

demandar velocidade mais baixa, certamente o gráfico não vai 

gostar disso. 

 �Tack� da tinta, o que pode ser trabalhado pelo gráfico usando 

solventes e diluentes. 
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 Velocidade de secagem da tinta, que também pode ser corrigida 

pelo gráfico. 

 Qualidade e quantidade da solução de fonte. 

 Limpeza da blanqueta. 

 Número de folhas impressas por rodada, entre duas limpezas da 

blanqueta.  

 Condições ambientais. É sabido que os problemas se acentuam no 

inverno, quando as tintas ficam mais pegajosas e as diferenças de 

temperatura entre papel e impressora são maiores. 

 

          Os problemas de arrepelamento de vasos inicialmente foram 

muito sentidos pelo setor gráfico. As soluções buscadas pelos papeleiros 

no refino e na colagem superficial ajudaram a trazer esse problema a 

níveis toleráveis. Mais recentemente, surgiram novos modelos de 

prensas offset, mais velozes e imprimindo mais cores.  Com isso, o 

problema tem ressurgido de forma mais intensa. Fortuitamente, há 

mecanismos novos que o fabricante de celulose e papel podem-se valer  

para de novo minimizar os problemas. 

 

========================================== 

 

 

 

MEDINDO �VESSEL PICKING� 

 

 

          Os �pick-outs� podem ser medidos nos papéis após a impressão 

por observação e contagem a olho nu ou com uma lupa. Os resultados 

podem ser apresentados em número por área de papel. A avaliação da 

qualidade da impressão tem sempre que ser baseada na utilização de 

áreas impressas grandes e em impressoras industriais. É interessante se 

trabalhar também com um painel de avaliadores, para evitar 

subjetividade. Algumas gráficas possuem impressoras especiais para 

ensaios para aferir a qualidade dos papéis que compra.  

          Como os �pick-outs� possuem diferentes causas, é importante 

que a contagem seja complementada pela avaliação microscópica. É 

importante que o gráfico conheça o que está causando o problema e 

com qual intensidade. É importante que ele segregue os tipos de �pick-

outs� para lhe permitir ações e não apenas reclamações.  

          Hoje se tem popularizado muito o uso de �scanners� de 

resoluções entre 600 a 4.800 dpi para se medir a área e os formatos 

dos �pick-outs�. Os  �scanners� de muito alta resolução (4.800 dpi) são 

mais precisos, mas geram arquivos muito pesados. Isso torna lenta a 

operação do teste. O uso de �scanners� de 1.200 dpi pode ser adaptado 
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e calibrado sem problemas de qualidade dos resultados. Eles 

possibilitam o uso de PCs normais, pois os tamanhos dos arquivos e a 

velocidade de processamento são adequadas a eles. Existem �softwares� 

para análise e interpretação das imagens escaneadas. Um desses 

�softwares� é o ImageJ, que pode ser baixado pela internet sem custo. É 

um �software� de domínio público de custo zero a quem dele fizer uso 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html). 

 

          O gráfico se interessa também em avaliar material aderido na 

blanqueta e nas prensas das impressoras. Para retirar essa sujeira ele 

pode usar uma fita transparente do tipo �durex�. Se isso não for 

possível, ele pode recolher a sujeira com um pano com solvente, 

separá-la e depois levá-la ao microscópio para avaliação.  Apesar dos 

elementos de vaso representarem entre 3 a 5% nas celuloses de 

eucalipto, quando se recolhe esse material das blanquetas, a proporção 

de elementos de vaso alcança entre 40 a 50% do total do peso da 

sujeira. Isso mostra sua adesão preferencial nas blanquetas das 

impressoras.  

 

          Além do gráfico, o papeleiro também precisa avaliar o potencial 

de �picking� dos papéis que fabrica. Ele também precisa de indicadores 

de qualidade para nortear suas ações corretivas, quando necessárias. O 

equipamento mais usual para esses testes pelos papeleiros é o 

tradicional medidor IGT . 

 

 
Medidor IGT para testes de impressão e de �vessel picking� 

(Fonte: http://www.igt.nl ) 

 

          O aparelho foi desenvolvido para um grande número de situações 

de medições, entre as quais os �pickings�. Pode-se perfeitamente se 

contar os elementos de vasos arrepelados em uma dada área de papel 

submetido ao teste de impressão do IGT. Algumas vezes, usa-se o 

aparelho com menor quantidade de tinta, para facilitar a observação e 

contagens. O mais usual é que o teste seja feito em tiras de papel de 20 

mm de largura. Em geral, a contagem dos vasos é referida a uma área, 

que pode variar de 2 a 20 cm², dependendo muito do número das 

contagens. Se for demasiadamente alto esse número, usa-se menor 

área. Há casos onde os resultados são relatados para 20 mm² de área. 

http://www.igt.nl
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O importante é que o número contado esteja entre 10 a 200 para dar 

mais praticidade e qualidade ao teste.  

          As tiras que foram testadas pelo IGT podem ser secadas em 

estufa e depois escovadas com cuidado com um pincel, para melhorar 

ainda mais a visibilidade dos vasos para a contagem.  

          O equipamento IGT mede áreas muito pequenas. Ele serve muito 

bem para o controle de qualidade pelo papeleiro, mas para o gráfico, o 

que vale mesmo são os testes com impressoras industriais ou semi-

industriais.  

 

========================================== 

 

 

 

MINIMIZANDO  OS   PROBLEMAS   DE  VASOS   POR  AÇÃO  DOS 

FABRICANTES  DE CELULOSE  E  DE  PAPEL 

 

 

 

          Existem diversas formas propostas para minimização do 

problema de arrepelamento dos vasos. Os fabricantes de celulose e de 

papel ao fabricar seus produtos estão adotando timidamente algumas 

delas.  

          A solução do problema depende de uma boa interação entre 

algumas ciências como: 

 Física do papel; 

 Química da superfície dos papéis; 

 Processos tecnológicos de fabricação do papel; 

 Hidrodinâmica das fibras e dos vasos; 

 Separação de sólidos em meio líquido. 

 

          Os fabricantes de celulose possuem outras opções para trabalhar 

o problema, que começa nas florestas. Em parceria com a área florestal, 

os programas de melhoramento florestal podem perfeitamente incluir 

esse tipo de seleção. Devem buscar árvores com vasos de menores 

dimensões, em menor população e em menor proporção em relação 

com as fibras (relação vaso/fibra).  O fabricante de celulose pode 

também selecionar melhor suas madeiras para abastecer o processo de 

produção, tendo critérios de segregação de madeiras mais ricas ou mais 

pobres em elementos de vaso.   

 

          Já os fabricantes de papel possuem mais opções. Dentre as mais 

efetivas podem ser citadas: 
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 Colagem superficial do papel; 

 Refinação da celulose; 

 Uso de adesivos especiais para a superfície do papel; 

 Fracionamento dos elementos de vaso; 

 Passivação dos elementos de vaso. 

 

          Em qualquer dessas situações, estaremos sempre buscando 

melhorar a ligação dos elementos de vaso na superfície das folhas de 

papel, ficando assim mais difícil a sua remoção. Todas essas ações 

representam custos ao fabricante do papel. Ele então precisa ponderar 

bem o que fazer e comparar suas opções.  Em função disso, e dentro de 

uma coerente lógica, o papeleiro tem procurado trabalhar a colagem 

superficial do papel e a refinação da celulose para melhorar a resistência 

da superfície do papel, sem perder outras propriedades desejadas ao 

papel de impressão.  

          A resistência superficial do papel de impressão é função de 

algumas coisas fundamentais na engenharia do papel: 

 Refinação da massa; 

 Qualidade e quantidade do amido da colagem superficial; 

 Quantidade e quantidade do amido aplicado na massa; 

 Qualidade na preparação do amido; 

 Qualidade da celulose; 

 Proporção aplicada de cargas que afetam a ligação entre fibras; 

 Qualidade do revestimento de papéis revestidos (tipos de ligantes, 

quantidades de aplicação em gramas de �coating� por metro 

quadrado de papel, etc.); 

 Qualidade superficial do papel base de revestimento. 

 

 

COLAGEM SUPERFICIAL 

 
 

          É muito importante a adequada colagem superficial do papel.   

Através da aplicação de amido superficial às fibras e aos elementos de 

vaso, esses se ligam melhor e fica mais difícil a sua remoção. A solução 

de amido penetra um pouco da superfície para a espessura do papel. 

Isso ela faz através da porosidade do papel e pelas pontuações de fibras 

e de vasos. Dentro de certos limites, quanto maior for a aplicação dessa 

solução de amido, mais ocorre a penetração e mais ligada fica a 

superfície do papel. Entretanto, um uso excessivo de amido reduz a 

opacidade e deixa o papel muito rígido.  

          Não apenas a quantidade, mas a qualidade do amido e de sua 

preparação são importantes. Os testes realizados com amidos de 

mandioca, milho, batata e amidos catiônicos mostram que dependendo 
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da situação um ou outro tipo são favorecidos. O uso associado de CMC � 

Carboxi Metil Celulose de baixa viscosidade também tem sido bem 

sucedida. A melhoria do ligante em papéis revestidos também merece 

muita atenção O objetivo deve ser sempre melhorar a resistência da 

superfície do papel. 

          Há algumas empresas que aplicam uma névoa de amido sobre a 

superfície da folha úmida, nas proximidades do rolo �couch�. Com isso 

também melhorar adicionalmente a resistência da superfície do papel.  

 

 

 

REFINAÇÃO  DA CELULOSE 

 
 

          Quando o papeleiro utiliza misturas de fibras longas e curtas, a 

primeira das providências é fazer refino em separado desses dois tipos 

de fibras. Com isso, ele poderá dar condições ideais a cada uma delas e 

obter o melhor dos refinos para cada uma das polpas. Não é apenas 

desenvolvimento de resistência que se espera com o refino da celulose. 

Entre outras coisas, desejamos também ligar mais os elementos de vaso 

à folha de papel. 

          A refinação definitivamente tem importante ação na diminuição 

dos �pickings�. Quanto mais refinada a polpa, mais os vasos se 

fragmentam e se colapsam e melhor eles ficam ligados à rede fibrosa do 

papel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Papéis feitos com polpas não refinadas e refinadas de eucalipto mostrando diferenças 

em �pick-outs� (Fonte: Panula-Ontto, 2007) 

 

 

          A refinação da polpa de eucalipto promove as seguintes 

alterações benéficas no que se refere aos problemas de �vessel picking�: 

 Fragmentação dos vasos que diminuem de tamanho, colapsam-se 

e se unem mais ao corpo da folha de papel; 

 Aumento das ligações entre fibras e vasos, permitindo que o 

elemento de vaso seja �capturado� pela rede fibrosa; 

 Aumento da flexibilidade das fibras e dos vasos; 

Polpa eucalipto não 

refinada 
Polpa eucalipto após  

refino 
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 Melhoria da consolidação da folha; 

 Aumento dos pontos de ligação e da superfície de contato 

fibra/vaso; 

 Redução da rugosidade da superfície da folha, melhorando a 

adesão dos vasos nessa superfície.   

 

          A refinação da polpa de eucalipto tem merecido muita atenção e 

muitos desenvolvimentos nos últimos e recentes anos. Inclusive, esses 

desenvolvimentos também têm sido orientados para minimização dos 

problemas dos vasos em polpas de folhosas. Em função disso, conhece-

se relativamente  bem quais as condições de refino mais indicadas para 

se refinar as polpas, degradar os vasos e preservar as qualidades 

desejadas nas fibras.  

          Sabe-se por exemplo, que para o colapso dos elementos de vaso, 

as energias requeridas são relativamente pequenas. Entretanto, para a 

fragmentação dos mesmos e quase que completa solução do �picking�, 

as energias necessárias são elevadas, cerca de 100 kWh/adt de energia 

líquida de refino.  Se trabalharmos com refinadores convencionais, isso 

acaba por elevar demais o grau de refino, o que é desinteressante. 

Valores de 60 a 80 kWh/adt já provocam uma boa melhoria, mas ainda 

algum problema de �picking� poderá continuar persistindo.  

          Dessa forma, a melhor situação é se trabalhar com refinadores 

com baixíssima carga específica de corte ou de lâminas (�specific edge 

load�), ou ainda chamada, intensidade de refino, entre 0,2 a 0,5 Ws/m. 

Para que isso possa ser alcançado, temos que aumentar bastante os 

comprimentos efetivo (km/revolução) e específico de corte (km/s), o 

dobro do que se conseguia até há pouco tempo atrás. Existem discos 

muito bons hoje sendo fabricados, com barras muito estreitas (cerca de 

1,5 mm) e espaço entre barras de cerca 2,2 a 2,5 mm. Isso permite 

bom espaço de refinação e muito maior número de impactos. 

 

 
Discos de refinação com alto comprimento efetivo de corte (www.finebar.com) 
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          Outra condição que favorece a fragmentação dos vasos é a mais 

alta consistência de refinação. O colchão de fibras fica mais encorpado 

com consistências próximas ou superiores a 10%, as fibras se esfregam 

mais umas contra as outras e contra os elementos de vasos, ajudando a 

fragmentá-los e achatá-los. Com uma maior consistência, para um 

mesmo fluxo de massa seca, a polpa fica mais tempo entre os discos do 

refinador. Essas ações promovem maior número de impactos sobre os 

vasos. Além disso, a energia líquida aplicada se dilui mais para as 

lâminas e cada impacto é mais suave sobre os constituintes da polpa. 

Com isso, a polpa se hidrata e se fibrila melhor, enquanto os vasos são 

fragmentados de forma mais suave. Refinar a baixas intensidades de 

refino significa favorecer as ligações entre fibras sem danificar as fibras. 

          Quando se trabalha com mais altas consistências e com baixas 

intensidades de refino, pode-se e é interessante se abrir um pouco mais 

o espaço de refinação. Sabemos que o maior trabalho da refinação se dá 

sobre as bordas das lâminas do refinador. Ao se deixar um pouco maior 

o espaço de refinação, as forças aplicadas às fibras pelas bordas das 

barras e a cada impacto é menor. As fibras podem então suportar 

melhor essas forças sem serem danificadas. Já os vasos, que são mais 

frágeis devido sua baixa fração parede, são fragmentados, se abrem ou  

se rompem em pedaços. Nessas condições, os refinadores trabalharão 

melhor e a refinação será menos agressiva e mais seletiva. 

          Excesso de refinação sobre as fibras não é indicado para papéis de 

impressão. Os papéis ficam duros, perdem estabilidade dimensional, 

volume específico, porosidade e opacidade. 

          Outra possibilidade para que o refino seja mais efetivo é se 

trabalhar com refinadores em série, ou mesmo em único passe, mas 

com alta taxa de recirculação. Com uma única passagem pela zona de 

refinação, é muito provável que muitos elementos de vasos sequer 

tomem contato com as lâminas do refinador. Por isso, refinos em série 

ou em altas taxas de recirculação são muito indicados. 

 

 

 

FRACIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE VASO 

 

 

          Estima-se que para relações vaso/fibra de 1:1.500 ou mais 

fibras, os problemas de elementos de vaso em papéis de impressão 

praticamente são erradicados, quando se usam polpas de eucalipto. Eles 

só persistem se os elementos de vaso forem demasiadamente grandes.   

          De todas as formas disponíveis para se fracionar as fibras dos 

elementos de vaso e se obter assim uma polpa rica em elementos de 

vaso e uma polpa pobre em elementos de vaso, a mais prática é a que 
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usa uma bateria de hidrociclones adaptados para isso. São hidrociclones 

sensíveis, que trabalham a muito baixa consistência (no máximo 0,3%) 

e capazes de separar os vasos grandes e pesados das fibras longas e 

mais leves. 

          A separação dos vasos por hidrociclones não é segura para todas 

as polpas, somente para aquelas com vasos curtos e largos, do formato 

de barriletes. Quando a operação é bem sucedida, cerca de 60 a 90% 

dos elementos de vaso podem ser separados das fibras. Entretanto, 

junto com os vasos, segue ainda uma porção significativa de fibras: 

cerca de 20% da polpa original. Para haver uma boa separação, é 

importante que a superfície específica e a densidade dos vasos sejam 

bastante distintas daquelas das fibras.  

          Um bom fracionamento pode resultar em uma polpa aceita com 

relação vaso/fibra de aproximadamente 1:2.500 ou mais, e uma polpa 

rejeito, rica em vasos , com relação vaso/fibra de 1:20. 

          Essas polpas rejeitadas e ricas em vasos podem ser refinadas em 

separado, usando as melhores das condições de refinação para 

fragmentar os vasos. Depois, as polpas refinadas podem de novo serem 

reincorporadas na massa aceita com poucos vasos. A massa resultante 

pode ser composta por dosagens de um tipo e outro dessas  duas 

massas. Inclusive, podem ser refinadas separadamente e dosadas nas 

condições ideais para o tipo de papel em fabricação. Esse procedimento 

definitivamente melhora a qualidade gráfica dos papéis produzidos. 

          Existem outros processos para fracionamento de vasos, mas eles 

se aplicam mais a ensaios laboratoriais: 

 Flotação e peneiramento; 

 Peneiramento em malhas distintas (35 a 65 mesh); 

 Floculação das fibras e separação dos vasos que permanecem na 

suspensão residual não floculada (método de Jacquelin). 

 

          O método de Jacquelin é bastante eficiente para separar 

elementos de vaso para testes laboratoriais, apesar de demorado. 

Consiste em se colocar a suspensão de polpa a cerca de 2,7% de 

consistência para rodar em uma balão giratório a um determinado 

ângulo. Essa posição favorece que as fibras se enrolem ou se floculem 

umas com as outras, mas os vasos não. Os flocos formados pelas fibras 

podem ser separados e os vasos vão ser recolhidos na suspensão 

residual. 

          Uma coisa é certa, tanto para o laboratório, como para as 

fábricas, separar e purificar uma polpa de todos seus elementos de vaso 

é uma missão quase impossível. Mesmo que a separação total fosse 

viável, estaríamos retirando cerca de 3 a 5% do peso da polpa inicial. 

Descartar elementos de vaso é algo caro e injustificável, absolutamente 

não econômico. Melhor então retirá-los o melhor que pudermos, mesmo 
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em uma polpa ainda com muitas fibras, e tratá-los adequadamente por 

refinação ou passivação. Depois, usá-los em outro tipo de papel, ou 

devolvê-los de volta ao processo, mas modificados à nossa maneira. 

       
 

PASSIVAÇÃO DOS ELEMENTOS DE VASO 

 

 

          Há diferenças importantes entre a química superficial dos 

elementos de vaso e das fibras. Isso se deve às próprias diferenças das 

superfícies e às composições químicas desses elementos anatômicos. 

          Separar a maioria dos vasos por fracionamento, tratá-los 

quimicamente para passivá-los, e depois reconduzi-los à massa é um 

sonho em busca de ser tornado realidade. Esse tipo de passivação é 

pouco estudada e pouco conhecida ainda. A idéia é separar  os 

elementos de vaso, mudar sua química superficial de forma que eles 

possam ser melhores impressos e se agarrarem melhor no papel. Como 

os vasos são mais ricos em grupos carboxilas e carbonilas, talvez eles 

possam receber mais seletivamente algum produto químico que possa 

se aderir a eles e conseguir a solução esperada. Os próprios vasos 

separados podem ser alterados quanto à sua carga iônica, sua 

hidrofilicidade, sua oleofobicidade, etc. Entretanto, como as dificuldades 

para fracionar os vasos ainda persistem, a passivação tem ficado para 

ser estudada mais tarde, apesar de interessante. 

 

 

========================================== 

 

 

MINIMIZANDO  OS   PROBLEMAS  DE  VASOS  POR  AÇÃO  DOS    

GRÁFICOS 

 
 

          Os gráficos possuem algumas ações para minimizar o problema 

de �pick-outs�, como já vimos antes. Muitas vezes, ao comprar um novo 

papel, ou uma nova tinta, ou uma nova impressora, o problema 

reaparece. As principais ações tomadas a  nível de gráficas são as 

seguintes: 

 Testar os dois lados do papel para ver se ambos estão dando o 

problema; 
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 Baixar o �tack� da tinta usando solvente ou diluente; 

 Baixar a velocidade da impressora; 

 Limpar mais freqüentemente a blanqueta; 

 Alterar a alimentação da solução de fonte ou de molhagem na 

impressão offset a úmido; 

 Aumentar a temperatura ambiente, pois quando a temperatura está 

fria, o tack da tinta é maior, além de maiores serem as diferenças de 

temperaturas entre papel e tinta. 

 Usar tintas de secagem mais lenta, pois quando a tinta seca rápido 

aumenta a chance de arrepelamento; 

 Mudar de papel. 

 

 

 

========================================== 

 

 
CONCLUSÕES 

 

          A partir de todas as argumentações técnicas colocadas nesse 

capítulo especial do Eucalyptus Online Book, torna-se claro que os 

elementos de vaso estão a merecer mais atenção, mais estudos e mais 

avaliações. Isso pode ocorrer desde a formação das florestas, a seleção 

das árvores e das madeiras, os processos de fabricação de celulose e de 

papel, bem como nas gráficas e em outros usuários do papel. 

          Esperamos que essa ampla revisão que procuramos apresentar 

de forma didática possa ter colaborado para que os elementos de vaso 

sejam mais estudados por muitos daqueles que estão envolvidos com 

eles, mas que ainda não perceberam sua relevante importância.  

 

 

========================================== 
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