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Pergunta nº: 871/Question nº: 871 

 
Título: /Title: Anatomia da madeira de Pinus para identificação 

de origem de carvão vegetal 

                   Por: / By: Mariana Pereira Ribeiro  

 
E-mail: yanperibeiro@gmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Sr. Celso. 

 

Parabéns pelo excelente site, encontrei muitos materiais interessantes. 

Sou perita criminal do estado de Mato Grosso do Sul e recebi 

fragmentos de carvão para perícia. O delegado pergunta, dentre outras 
coisas, se a madeira que originou referido carvão é de mata nativa ou 

de reflorestamento (eucalipto ou Pinus). Analisando a estrutura dos 

fragmentos através do estereomicroscópio, verifiquei que existem várias 

espécies dentre eles. Após ver as fotos da galeria de imagens das 
madeiras de coníferas, no seu site, fiquei desconfiada de que um dos 

fragmentos seja de Pinus. Gostaria, se possível, de contar com sua 

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


ajuda para confirmar se esse fragmento é realmente de conífera. Tentei 

tirar a foto através do estereomicroscópio (em anexo a este email), mas 

não ficou tão boa. Desde já agradeço pela atenção. 

 
Atenciosamente, 

 

Mariana Pereira Ribeiro 

Perita Criminal 
 

 
_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Sra. Mariana, boa tarde. Agradeço muito suas palavras amigas 
acerca de nossos websites. 

Em relação à sua questão, notei que a visualização não é muito 

adequada, talvez pelo fato de carvão ser irregular em sua superfície. 

Para estudos anatômicos, quanto mais lisa for a superfície, melhor. O 

uso de navalhas muito afiadas pode ajudar a dar cortes firmes e 
precisos para se olhar com lupas de 10 ou mais aumentos ou com 

estereomicroscópios. Não sei se vocês usaram micrótomos para se fazer 

a preparação do material, ou se foi feito manualmente. Caso 

dispuséssemos de um corte mais perfeito, talvez conseguíssemos ver 
melhor os elementos anatômicos e suas morfologias. 

Concordo com seu parecer de que pode ser uma conífera, já que não se 

notam elementos de vaso (poros muito maiores) no corte transversal. 

Entretanto, sou de opinião que precisaríamos melhorar um pouco mais a 
nitidez da imagem para uma afirmação mais categórica e definitiva. 

Poderia me explicar como foi feito o corte do material e a preparação da 

superfície a fotografar? 

Um abraço 
Celso Foelkel 

  



   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Mariana Pereira Ribeiro  

 

E-mail: yanperibeiro@gmail.com 

 
Na minha mensagem anterior faltou uma informação importante: as 

fotos foram tiradas da seção transversal em aumento de 16x. Obrigada. 

 

Atenciosamente, 
 

Mariana Pereira Ribeiro 

Perita Criminal 

 
   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Mariana Pereira Ribeiro  
 

E-mail: yanperibeiro@gmail.com 

 
Realmente, Sr. Celso, peço desculpas pela péssima qualidade das fotos. 
Infelizmente, o laboratório onde trabalho ainda não dispões de equipamento 
apropriado para aquisição de imagens, por isso tive de improvisar. As fotos foram 
tiradas com máquina digital comum: encaixei a lente da máquina diretamente na 
ocular do estereomicroscópio. Muitas fotos saíram tremidas, outras desfocadas. 
Quanto ao modo de preparo do material, estes foram feitos manualmente mesmo, 
quebrando as peças de acordo com os três planos (tranversal, tangencial e 
longitudinal), o que é bem complicado já que a maioria dos carvões são muito 
quebradiços. Lendo artigos sobre antracologia, verifiquei que infelizmente não é 
possível o uso de micrótomos para seccionar o carvão. De qualquer maneira, 
tentarei adquirir imagens melhores e envio-as assim que puder. Muito obrigada 
pela atenção. 
Um abraço, 
 
Mariana P. Ribeiro 
 

   __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Celso Foelkel 



Mariana, bom dia - tente cortar com navalha ou estilete afiado, soprar 

bem a área e olhar com lupa de 10 ou mais aumentos. 

Creio que vale a tentativa. 

Celso 
 


