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Pergunta nº: 1006/Question nº: 1006 

 
Título: /Title: Identificação de fotos de Pinus e outras coníferas 

                   Por: / By: Suzane Silva     

 

E-mail: suzane_paula@yahoo.com.br  
 

Questão: /Question: 

 

Boa Tarde Celso! 
  

Sou aluna de Engenharia Ambiental da Universidade de Rio Verde/GO. 

Gostaria que se possível, identificasse cada estrutura das lâminas a 

seguir, pois irei fazer um seminário da madeira Pinus e preciso de 

detalhes das laminas. Portanto segue a numeração das laminas que 
interessei: 

 

M126 

M135 
M202 

M214 
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M215 

M402 

M403 

M404 
M516 

M707 

M907 

 
Desde já agradeço a atenção 

 

Atenciosamente 

 
Suzane Silva     

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Boa tarde Suzane, desejo sucessos em seu trabalho. 

Seguem as identificações: 

M126 – seção transversal de um disco de Pinus, mostrando os anéis de 

crescimento – o interessante é que essa foto foi obtida através de um 
scanner de computador, colocando-se o disco e escaneando o mesmo. 

M135 – seção transversal de um disco de Pinus taeda. 

M202 – foto ao microscópio eletrônico de um bloco de madeira de Pinus 

caribaea onde se pode notar tanto a seção transversal como a 
longitudinal axial. 

M214 – foto de bloco de madeira onde se podem visualizar a seção 

transversal e nela os traqueídeos de lenho inicial e tardio e um belo 

canal de resina. Também é possível se ver a seção radial. 
M215– foto de bloco de madeira onde se podem visualizar a seção 

transversal e nela os traqueídos de lenho inicial e tardio e  canal de 

resina. Também é possível se ver as seções radial e longitudinal axial. 

M402 – Anéis de crescimento em disco mostrando a seção transversal 

do tronco da árvore. 
M403 – Anéis de crescimento em disco mostrando a seção transversal 

do tronco da árvore. 

M404 – idem ao anterior – nota-se inclusive toda a distribuição no 

sentido medula-casca, podendo se ver a influência dos desbastes da 
floresta (quando os anéis de crescimento se tornam maiores em 

espessura a uma certa idade). 

M516 – seção transversal, mostrando corte nessa direção de 

traqueídeos, parênquima radial. Observar as paredes celulares em corte. 
M707 – seção radial, sendo observados traqueídeos, células de 

parênquima radial e inúmeras pontuações ou pontuações. 



M907 – não usar essa foto (parece-me que esteja inadequadamente 

posicionada aí), sim a 904, cujo objetivo é mostrar uma seção 

longitudinal axial da madeira, com traqueídeos e parênquima radial ou 

raio medular. 
Um abraço e boa sorte 

Celso Foelkel 

 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Suzane Silva     
 

E-mail: suzane_paula@yahoo.com.br  

 

Celso, fico agradecida pelas informações. 
  

Muito obrigada 

Abraço 

 

Suzane 
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