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Questão: /Question: 

 
Prof. Celso, bom dia 

  

Sou aluna de pós-graduação da UFV  e gostaria de solicitar orientação 

bibliográfica para identificação de coarseness da polpa. Como se calcula 

e se o comprimento da fibra influencia no valor. 
  

Sou grata desde já pela ajuda. Um abraço. 

  

Fabiana Regina de Moura 
 _________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Fabiana, bom dia. 

A "coarseness" da fibra na realidade consiste em uma medição de peso 
de fibra por comprimento. Teórica e hipoteticamente, consiste no peso 

de uma fileira de fibras colocadas uma a seguir à outra até certo 

comprimento ser atingido. A medida mais usual é em miligramas por 

100 metros. 
Ela pode ou não ter relação direta com o comprimento da fibra. Para 

que ocorra, basta que haja uma correlação significativa entre 

comprimento da fibra e quantidade de parede celular. Como muitas 

vezes as fibras mais longas são também mais largas e com mais parede 
celular por unidade de comprimento, essa relação costuma acontecer. 

Entretanto, quando se comparam fibras muito diferentes, essas relações 

podem não ocorrer. 

Para os eucaliptos, que são fibras pequenas e mais ou menos de 
comprimentos parecidos entre suas polpas, a melhor relação ocorre 

entre "coarseness" e população fibrosa (número de fibras por grama de 

polpa). 

Em 1975, há muitos anos, portanto, escrevemos um artigo sobre como 

determinar "coarseness" quando não se dispõem de medidores 
sofisticados (eles nem existiam naquela época). Coloquei esse artigo em 

meu website essa semana para sua leitura. 

Hoje, com os medidores óticos que lêem o comprimento e o número de 

fibras em um fluxo de uma suspensão de consistência conhecida e muito 
bem determinada, fica fácil e rápido se fazer o que antigamente se fazia 

manualmente e em longo tempo de avaliações. 

Tenho alguns capítulos de meu Eucalyptus Online Book que poderão 

ajudar a entender melhor esse conceito. 
Tudo pode ser acessado a partir dos links a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/An%E1lise%20quantitativa%20de%20fibr

as%20celul%F3sicas.pdf 

  
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf 

  

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf 

  
Um abraço e sucessos em suas pesquisas 

Celso Foelkel 
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