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Pergunta nº: 1007/Question nº: 1007 

 
Título: /Title: Escala de aumento dos elementos anatômicos em 

fotos 

                   Por: / By: Myrtes A. Silva 
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Questão: /Question: 

 
 

Olá, Prof. Celso! 

Boa Noite! 
 

Gostaria de utilizar as IMAGENS (contidas no anexo) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf, porém, seria 

de grande relevância citar uma descrição dos componentes anatômicos 

e escala das fotos. O Sr. tem estes dados para disponibilizar? 
Por favor, informe também como gostaria que fosse citada a fonte. 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf


Muito grata! 

Um abraço, 

  

Myrtes A. Silva 
Desenhista Industrial - grafic & web design 

Mestranda em Engenharia de Materiais - CEFET-MG (Área de 

Reciclagem) 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

  
Cara Myrtes, bom dia. 

A escala depende basicamente do tamanho que damos às fotos em 

nosso texto, se a aumentamos a escala aumenta e vice-versa. Podemos 

estimar aproximadamente a escala, medindo os tamanhos dos 
componentes anatômicos nas fotos e relacionando com os tamanhos 

reais. Por exemplo, um elemento de vaso possui cerca de 100 

micrômetros de largura e 200 de comprimento. Se medirmos na foto um 

comprimento de 4 cm e largura de 2 cm, teremos: 

Escala = 100 micrômetros de largura real dividido por 20.000 
micrômetros de largura na foto = 1:200 (baseando na largura do vaso). 

Pode-se usar também uma fibra inteira de eucalipto que em média 

possui 800 micrômetros de comprimento e 16 de largura. 

Faça isso para seu trabalho. 
Foto 1: são fibras, elementos de vaso e algumas células de parênquima 

presentes em uma polpa celulósica de eucalipto 

Foto 2: são fibras e um grande elemento de vaso de uma polpa de 

eucalipto 
Citar como fonte o meu capítulo, a foto 2 é de meu próprio arquivo e a 

foto 1 me foi fornecida por CTP, Techpap e Regmed. 

Sucessos e bom trabalho 

Celso 

 
 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Myrtes A. Silva 

 

E-mail: myrtes_amaral@yahoo.com.br 

 
Prezado Professor Celso, 



Muito grata por sua atenção! 

Tenha um ótimo dia também! 

 

Um abraço, 
 

Myrtes A. Silva 


