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http://www.celso-foelkel.com.br/
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Organizações facilitadoras 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en 
 Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos   

 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
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Empresas e organizações patrocinadoras “Premium” 

 
 Suzano – Categoria Premium 

 

ArborGen Tecnologia Florestal -  Categoria Premium 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores - Categoria Premium 

 

 

Empresas e organizações patrocinadoras “Master” 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

Categoria Master 

 Bracell  - Categoria Master 

http://www.suzano.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
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Klabin - Categoria Master 

 

Veracel Celulose - Categoria Master 

 

   
 

http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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Um Relato de Vida pelo Professor Celso Foelkel 
Um relato que se soma ao apresentado na Eucalyptus Newsletter 82 

 

 
 
 

Uma de minhas características pessoais que tem acompanhado minha 
vida desde a infância é a de ser colecionador de alguma coisa. Dizem 
os psicólogos que os colecionadores são pessoas que se sentem com o 

poder de deter algo que outros não possuem, mas não creio que seja 
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o meu caso nessa fase da vida, onde procuro compartilhar com a 
sociedade, amigos, conhecidos e desconhecidos, aquilo que colecionei 
como valiosos materiais técnicos. 

 
Na infância comecei a função colecionando gibis e figurinhas. Com a 
adolescência ampliei a coleção para selos, moedas, flâmulas, caixas 

de fósforos, canetas e lápis, discos LPs e outras coisas de valor ou 
simplesmente quinquilharias. Fui dedicado filatelista por alguns anos, 
tenho ainda os meus álbuns todos muito bem guardados, bem como 
as muitas moedas acumuladas em tantas viagens pelo mundo. 

Durante meu tempo acadêmico de ESALQ-USP (Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo) cheguei até 
mesmo a promover no Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” uma 

exposição filatélica, pois encontrei alguns outros acadêmicos com 
manias similares.  
 

Durante o período de estudos colegiais no Instituto de Educação 
Experimental de Jundiaí comecei compondo minha coleção de 
cadernos de estudos e de livros (física, biologia, matemática, etc.) 
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para minha preparação para o vestibular da ESALQ, que seria meu 
único vestibular e o objetivo era passar direto, o que acabou 
acontecendo com sucesso. Na universidade, comecei as coleções 

técnicas de revistas setoriais, livros, apostilas, amostras de madeiras, 
de celuloses, de papéis, etc. As coleções aumentaram tanto que em 
meados de 1990’s acabei comprando uma casa com 250 m² de área 

construída, vizinha à minha residência em Porto Alegre para abrigar a 
minha biblioteca que eu chamava na época de “know-how-teca”. 
 
Dentre as muitas coleções que tenho juntado e guardado como 

preciosidades próprias (algumas talvez sejam preciosas só para mim), 
gostaria de destacar quatro delas: 
 

 Uma coleção de cerca de 800 amostras de polpas de mercado, 
relatada em minha Eucalyptus Newsletter nº 81 – sendo que essas 
amostras foram identificadas, testadas e os resultados estão 

sendo gradualmente avaliados e publicados; 
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 Uma coleção de amostras de inúmeros tipos de papéis, que 
acabaram chegando a aproximadamente 400 amostras, a maior 
parte delas testadas quanto aos principais ensaios físico-

mecânicos e óticos; 
 

 Uma enorme coleção dos antigos slides montados em molduras, 
fotografias em papel e fotos digitais sobre os mais variados temas, 
que talvez tenha atingido mais de 60.000 imagens únicas; 
 

 Uma xiloteca com dezenas de amostras de madeiras brasileiras, 
norte-americanas e europeias. Complementam-se na xiloteca 

amostras de painéis de madeira, cavacos de espécies de natureza 
econômica, lâminas de microscópio, daquelas antigas, montadas 
em lâminas e lamínulas de vidro. Também mantenho diversas 

peças de artesanato em madeira que embelezam o ambiente e 

confortam o espírito. Tudo dentro de uma filosofia de valorização 
dos recursos florestais através do maior conhecimento e 

entendimento sobre os mesmos. 
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A xiloteca começou com um presente de meu estimado tio por parte 
de mãe, que morava em Piracicaba, cuja família eu visitava algumas 
vezes durante o ano enquanto estive morando em Piracicaba, quer ao 

longo de meus estudos ou de exercício da profissão de professor da 
ESALQ. Meu tio Luiz Bochetti tinha a habilidade de exercer com muita 
qualidade a arte da marcenaria. Ele desenhava, criava e reformava 

móveis, dava um jeito nas partes em madeira de habitações e tinha 
uma pequena marcenaria em sua casa. 
 
Quando tio Luiz soube que eu era colecionador de coisas agronômicas 

e estava orientando minha carreira para a silvicultura e produtos 
florestais, ele produziu para mim uma pequena xiloteca de dezenas de 
plaquetas de madeiras de diferentes tipos – dentre as que ele usava 

em sua marcenaria. Foi um presente muito valioso, que guardo 
armazenado em minha casa também de madeira na nossa chácara de 
nome Paulicéia, no Parque Eldorado, Rio Grande do Sul. 

 
Junto a essa xiloteca inicial se somaram dezenas de amostras de 
madeiras que eu trouxe dos Estados Unidos, pois fui aluno em um 
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curso de identificação macroscópica de madeira de um dos grandes 
nomes da ciência e tecnologia de produtos madeireiros, o Dr. Carl 
Henri de Zeeuw. A partir dai, fui ganhando mais amostras de amigos, 

colegas das empresas e universidades, juntando e somando às 
madeirinhas, as fotos de macro e fotomicrografias de madeiras, 
polpas e papéis.   

Em resumo, essa coleção florestal ficou à minha disposição para volta 
e meia eu ir vasculhar nela para preparar alguma aula ou algum 
artigo. Ou até mesmo para uma visita descompromissada para rever 
as madeiras. 

          
Peças da Xiloteca do Professor Celso 
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Peças da Xiloteca do Professor Celso 
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A partir dos materiais dessas quatro coleções (polpas, papéis, 
madeiras e fotos/imagens) passei há alguns anos a compartilhar os 
mesmos com a sociedade através da criação de meus Relatos de Vida 

associados a Coletâneas Bibliográficas, produção de Atlas ou Galerias 
de Imagens e artigos técnicos de revisão ou de interpretação de 
resultados de pesquisas. 

 

 
E como foi que isso evoluiu tanto, tendo começado como uma 

simples xiloteca? 

Uma história a ser compartilhada... 
 
Em 1967, no segundo ano como estudante de Engenharia Agronômica 

na ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” em 
Piracicaba/SP, comecei um estágio no Departamento de Silvicultura, 
na Seção de Química, Celulose e Papel (SQCP), tendo como mestre e 

orientador o professor D. Luiz Ernesto George Barrichelo, grande 
amigo que conservo como mestre até os dias presentes. 
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Também procurei uma aproximação com a Cadeira de Botânica e 
comecei um estágio bastante flexível com o professor Dr. Clóvis 

Ferraz de Oliveira Santos. Na época, o Departamento de Botânica 
possuía um microscópio ótico com ocular micrométrica e também era 
possível a realização de fotografias nesse microscópio. Isso permitia 

que os meus estudos em celulose e papel fossem complementados 
com avaliações anatômicas e morfológicas das fibras e das madeiras 
das principais espécies fibrosas do setor brasileiro de celulose e 
papel. 

 
Quando de meus estudos de mestrado em 1972/1973 no College of 
Environmental Science and Forestry, na State University of New York, 

em Syracuse/NY, eu tive fantásticos mestres na área de qualidade de 
madeiras e das fibras obtidas pelos processos de individualização das 
mesmas a partir de madeiras e outros recursos fibrosos naturais. 

Dentre eles destaco as competências do Dr. Carl Henri de Zeeuw, Dr. 
Tore E. Timell, Dr. Richard Mark e Dr. Serge Gorbatsevich, além dos 
magníficos livros escritos pelo Dr. Wilfred A. Coté, Jr.  
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Dentre as disciplinas cursadas em Syracuse, sempre me recordarei 
daquelas sobre anatomia, microscopia e identificação de madeiras, 

pois era um desafio constante encontrar a espécie florestal correta a 
partir de uma diminuta amostra de sua madeira. O professor de 
Zeeuw, titular das disciplinas WPE 486 “Elementary Wood 

Technology” e WPE 487 – “Wood Structure and Properties” era uma 
pessoa cativante, entusiasmada e paciente com seus alunos, 
principalmente com os estrangeiros, que não conheciam tão bem as 
espécies florestais norte-americanas e tinham as dificuldades naturais 

do idioma.   
 
Os aprendizados somados a partir dos ensinamentos desses mestres e 

dos estudos em livros e revistas do setor conduziram meus caminhos 
no setor de celulose e papel, sempre buscando entender os 
fenômenos de polpação e fabricação do papel a partir de uma visão 

anatômica, morfológica e topoquímica da madeira e de seus 
constituintes. 
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Passei então a considerar a anatomia como algo mais amplo do que 
apenas uma ciência para olhar os seres vivos.  

A anatomia passou a ser para mim um ramo das ciências que pode 
muito bem se dedicar a estudar a forma como as células, 

os tecidos e órgãos  se organizam em um corpo (plantas, seres vivos e 
porque não inanimados como os papéis, que têm como principais 
componentes as células das madeiras arranjadas como se fossem 

tecidos planos tridimensionais organizados como folhas). 

Dessa maneira, ao longo de minha carreira de mais de 50 anos no 

setor de celulose e papel sempre procurei estudar as fibras, polpas, 
madeiras e os processos de conversão da madeira em celulose e papel 
com uma visão aplicada e integrada entre processos florestais e 

industriais e anatomia, química e física das madeiras. Com isso, 
procuro entender as razões em nível de anatomia microscópica e de 
química dos constituintes da madeira para o que estaria acontecendo 

nas aplicações dos processos utilizados e dos produtos obtidos. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecidos_vegetais
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
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Afortunadamente, fui recebendo ajuda e motivação pelo envolvimento 
de outras tantas pessoas que me ajudaram a somar conhecimentos 

sobre as madeiras, fibras, polpas celulósicas e papéis. Dessa 
agregação de conhecimentos resultaram centenas de publicações, a 
maioria através de parcerias entre grupos de pesquisadores, 

professores, alunos, estudantes e técnicos de nossas fábricas e da 
academia. 
 
Diversos estudiosos das tecnologias de celulose e papel e da anatomia 

das madeiras, fibras, polpas e papéis foram de extrema valia nas 
equipes de P&D que construímos em empresas onde trabalhei como 
funcionário (Cenibra – Celulose Nipo-Brasileira & Riocell, atual 

Celulose Riograndense). Além disso, somaram-se experiências em 
outras organizações do setor de base florestal e acadêmico, a partir 
de 1998 atuando em ensino universitário (UFSM, UCS, Mackenzie, 

UFV, UNOESC, etc.), e em consultoria e treinamentos (Fibria, VCP, 
Eucatex, Santher, Melhoramentos, Suzano, etc.). 
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Na Riocell tivemos a real integração de inúmeras pesquisas sobre 
processos de polpação, branqueamento, secagem e fabricação do 
papel com a anatomia e química das madeiras, polpas e papéis. Isso 

em função também da planejada aquisição de um microscópio 
eletrônico de varredura para o Centro Tecnológico da empresa, fato 
que teve início já na fundação desse centro em 1981. 

 
Com relação às madeiras, fibras, polpas celulósicas e papéis, minha 

paixão por esses materiais vai muito além do que os enxergar apenas 
e tão somente como mercadorias para se comercializar. 

Com esse foco ampliado, desde o início de minha vida acadêmica 
aprendi a olhar para eles tanto a olho nu, com uma lupa ou mesmo 

através de microscópios óticos e eletrônicos. 

 
Fui assim buscando e encontrando explicações para os desempenhos 
das madeiras e das polpas comerciais utilizadas para a fabricação de 

diferentes tipos de papéis e de muitos derivados da celulose, através 
das polpas solúveis ou para dissolução. 
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Dessa forma, acabei criando minha carreira como se ela fosse um 
híbrido “penta-cross” de engenheiro agrônomo, florestal, químico, 

professor e gestor de equipes de pessoas e de empresas. 
 

A vontade de aprender e ensinar em salas de aulas e através de 

publicações foram forças motrizes importantes para a disseminação 
dos resultados encontrados nas pesquisas e estudos. 

 
Por felicidade e também por muita vontade e dedicação, reconheço 

hoje que as madeiras, fibras, polpas e papéis sempre estiveram ao 
meu alcance para estudar e poder então compartilhar os 

conhecimentos adquiridos.  

 
Por essa razão estou criando esse presente documento, em 

continuidade a uma série de outros, que lhes trago com algumas 

relíquias do passado.  
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Acredito que essa edição da Eucalyptus Newsletter possa ser de muita 
utilidade para grande contingente de pessoas interessadas em 

conhecer mais sobre a  

Anatomia & Microscopia de Madeiras & Papéis 
 

     
 
 

E assim a vida continua, para todos nós. E para os recursos naturais, 

onde se encontram as madeiras, as fibras e consequentes polpas 
celulósicas, disponibilizadas em árvores e outras matérias-primas 

vegetais para serem utilizadas com sabedoria e sustentabilidade pela 

sociedade humana na forma também de papéis. 
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Essa edição só foi possível graças a inúmeros amigos por onde 
vivenciei minha carreira e que me permitiram compor uma coleção 
enorme de centenas de amostras de polpas e madeiras, contendo 

tanto dados de desempenho como de imagens anatômicas. 
 

Por toda essa história vivenciada em equipes diversas e 

multidisciplinares, trago a seguir uma relação de pessoas com as 
quais interagi com enorme respeito profissional e que têm sido muito 
importantes para o setor brasileiro de base florestal. Aproveito então 
para colocar um agradecimento e uma homenagem especial aos 

seguintes grandes amigos das madeiras, fibras e polpas no Brasil, 
também em função de seus estudos, trabalhos técnicos e publicações 
demonstrando e compartilhando suas visões anatômicas e 

topoquímicas sobre os temas celulósico-papeleiros. 
  
 

Em ordem alfabética de primeiro nome, meu reconhecimento pelos 
seus esforços e trabalhos para a anatomia de fibras e polpas dos 

recursos fibrosos brasileiros: 
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Andréa Franco Pereira 

Anísio Azzini 

Calvino Mainieri 

Carmen Borges 

Celívio Heidrich 

Ceslavas Zvinakevicius 

Clóvis Ferraz de Oliveira Santos 

Cristina de Jesus Caldeira 

Dirceu Ciaramello 

Edvins Ratnieks 

Francides Gomes da Silva Júnior 

Geraldo José Zenid 

Graziela Baptista Vidaurre 

Gregório Cardoso Tápias Ceccantini 

João Peres Chimelo 

José Lívio Gomide 
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José Mauro de Almeida 

José Newton Cardoso Marchiori 

José Otávio Brito 

Luiz Ernesto George Barrichelo 

Márcio Augusto Rabelo Nahuz 

Maria Aparecida Mourão Brasil 

Mário Tomazello Filho 

Nanuza Luiza de Menezes 

Olívia Lopes 

Paulo César Botosso 

Roberto da Silva Ramalho 

Rubens Chaves de Oliveira 

Salvador de Toledo Piza Júnior 

Sandra Bibiana Arango Alzate 

Sandra Monteiro Borges Florsheim 

Sérgio Menochelli 



25 
 
 

Silvana Nisgoski 

Sílvia Bugajer 

Umberto Klock 

Vail Manfredi 

Verônica Angyalossy 

 

 

A partir desses nomes de estudiosos do setor, torna-se importante 

mencionar também o papel de algumas das organizações em que 

eles ainda podem estar ou já puderam colaborar através de seus 

esforços, trabalhos e pesquisas em anatomia e morfologia de 

madeiras, fibras, polpas e papéis, em especial nas épocas em que 

tivemos estudos e diálogos conjuntos sobre esses temas: 

 

Celulose Nipo-Brasileira 

CMPC Celulose Riograndense 



26 
 
 

Embrapa Florestas 

ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Instituto Agronômico de Campinas 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

Laboratório de Produtos Florestais - Serviço Florestal Brasileiro 

Regmed 

Riocell – Rio Grande Companhia de Celulose do Sul 

Suzano Papel e Celulose 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Universidade Federal de Santa Maria 

Universidade Federal de Viçosa 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Universidade Federal do Paraná 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
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Também não poderia deixar de homenagear e prestar um tributo a 
alguns dos grandes pesquisadores e autores internacionais do setor 

de anatomia, microscopia e identificação de madeiras, fibras 

celulósicas, polpas e papéis, também relacionados por ordem de 
primeiro nome: 

 

Alberto Caperos Sierra 

Alex John Panshin 

Alfred James Watson 

Alfred Joaquim Stamm 

Brian Augustus Meylan 

Bohumil Francis Kukachka 

Carl Henri de Zeeuw 

Christen Skaar 

Diana M. Smith 

Dietrich Fengel 

Elisabet Brännvall 
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Elisabeth Anne Wheeler 

F.A. Simmons 

Dinesh Fernando 

Gardner H. Chidester 
Geoffrey M. Downes 

Gerd Weneger 

Helena Pereira 

Herbert Eric Dadswell 

Hunty Gordon Higgins 

I. Strelis 

Irvin H. Isenberg 

John Wilkes 

José Luis Serfaty Simon 

José Antonio García Hortal 

Juan Eduardo Diaz-Vaz Olmedo 

Jugo Ilic 
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John-Eric Levlin 

John F. Graff 

John F. Siau 

Katherine Esau 

Luis Bustamante Ezpeleta 

María Mercedes Arbo 
Marja-Sisko Ilvessalo-Pfäffli 

Martin A. Hubbe 

Pekka Komulainen 

Pieter Baas 

Richard Kenneth Bamber 

Richard E. Mark 

Robert Evans 

Rob Landley 

Robert Paul Kibblewhite 

Robert William Kennedy 
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Rupert Wimmer 

Russel A. Parham 

Stergios Adamopoulos 

Sven A. Rydholm 

Tore E. Timell 

Wilfred A. Coté, Jr. 

William E. Hillis 
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           Microscopia ótica                 Microscopia eletrônica  



32 
 
 

Como demonstração da importância que o conhecimento científico e 
tecnológico do setor de celulose e papel depende também da 

anatomia das madeiras e de seus constituintes químicos e fibrosos, 

coloco dois dos capítulos do Eucalyptus Online Book.  Neles uso 
muitos de meus conhecimentos anatômicos, químicos e topoquímicos 

sobre a madeira para explicar como as coisas acontecem durante a 

polpação kraft dos cavacos de eucalipto: 

 

O processo de impregnação dos cavacos de madeira de eucalipto pelo 
licor kraft de cozimento. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 15. 

97 pp. (2009) 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT15_ImpregnacaoCavacos.pdf  (em 

Português) 
 

Individualização das fibras da madeira do eucalipto para a produção 
de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 16. 107 pp. 
(2009) 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf  (em 

Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT15_ImpregnacaoCavacos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf
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Esses tipos de rotas tecnológicas merecem ser entendidos e 
aprendidos através da leitura de muitos livros, alguns com 

suas capas mostradas a seguir e referenciados na nossa 
coletânea.  

 

Todos eles são parte da minha coleção de livros em papel 
armazenados na biblioteca própria (know-how-teca), a qual eu 

ainda mantenho com orgulho e muito uso junto a uma 
biblioteca digital armazenada em meus computadores.  

 

Muitos desses tesouros eu estou compartilhando como obras 

icônicas na seção que corresponde a uma Coletânea 
Bibliográfica em Microscopia, Anatomia e/ou Identificação de 

Madeiras, Fibras, Polpas e Papéis mais adiante nessa edição da 

Eucalyptus Newsletter. 
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Objetivos e metas dessa edição número 83 da Eucalyptus 

Newsletter para permitir que sejam conquistadas novas 

competências pelos leitores que acessarem a mesma para 

leitura e navegação 
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 Colocar à disposição dos estudiosos das madeiras e papéis uma 

coleção imperdível de imagens anatômicas e microscópicas 

desses materiais, em complementação às imagens de fibras e 

polpas já disponibilizadas através da Eucalyptus Newsletter nº 

82 (http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf)  

 

 Disponibilizar para estudantes, professores e técnicos do setor 

de base florestal e de celulose e papel o livre acesso às 

imagens para que possam se valer delas em seus relatórios e 

publicações internas ou mesmo para publicações em livros e 

revistas, esperando apenas que contribuam com a citação das 

respectivas fontes 

 

 Valorização dos aspectos anatômicos e microscópicos das 

madeiras e dos papéis de forma tal que técnicos e 

pesquisadores não se esqueçam de que os papéis e os outros 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf
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derivados da madeira/celulose têm origem no trabalho das 

plantas que constroem seus corpos com elementos anatômicos 

(suas células e tecidos). Com isso, dão início a inúmeras 

cadeias produtivas ou redes de valor. 

 

 Incentivar a que nossos estudantes, técnicos e profissionais do 

setor de celulose e papel possam refletir sobre como a madeira 

e o papel estão construídos e estruturados e quais as melhores 

maneiras de obter celulose e papel 

 

 Identificar os principais nomes de especialistas científicos e 

tecnológicos em anatomia da madeira e microscopia de fibras e 

papéis no Brasil e internacionalmente 

 

 Facilitar a todos a obtenção de materiais para estudos através 

de uma seleção de bibliografia de enorme valia e que permite a 
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continuação do aprendizado.  Ofertar o acesso a um banco de 

dados de conhecimentos vitais com mais de 300 referências de 

artigos, catálogos, livros e websites disponibilizados com 

endereços de web para permitir a agregação desses 

conhecimentos em processos de otimização da produção, 

comunicação e utilização das madeiras, polpas e distintos tipos 

de papéis.  
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Para extração de qualquer figura dessa publicação basta clicar com 

o botão esquerdo do mouse sobre a figura que se deseja copiar e 

clicar de novo onde aparecer a mensagem para copiar imagem: 

 

NÃO SE ESQUEÇAM DE REFERENCIAR A FONTE DA FIGURA COMO 

SENDO ESSA NOSSA EUCALYPTUS NEWSLETTER Nº 83 
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Como escrito por mim em um dos dois capítulos anteriormente 

mencionados: 

 

“Conhecendo como a madeira está estruturada e como seus 

diversos constituintes anatômicos e químicos se distribuem em 

suas células, poderemos ter uma visão privilegiada do 

processo de polpação kraft para poder otimizar o mesmo 

quanto a desempenhos e eficiências” 

 

E agora continuando: 

...Idem para as folhas de papel, fabricadas com fibras 

celulósicas modificadas por ações mecânicas de refino e com a 

aplicação de agentes químicos para promover diversas 

finalidades requeridas nas folhas... 
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Conteúdo do material dessa edição para atendimento dos 
objetivos e metas anteriormente mencionados: 

 

 

     
 

1.  Assim é a Madeira – Principal Matéria-Prima para a 

Fabricação das Polpas Celulósicas e dos Papéis 
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2.  Assim é o Papel – Um Produto Milenar e de Enorme Valor 
para a Humanidade 

 
3. Imagens de Madeiras de Eucalyptus 

 
  3.1. Imagens de Blocos de Madeira - Eucalyptus 

  3.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira - Eucalyptus 

  3.3. Imagens da Seção Radial da Madeira - Eucalyptus 

  3.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira - Eucalyptus 

 

4.  Imagens de Madeiras de Pinus 
 
  4.1. Imagens de Blocos de Madeira - Pinus 

  4.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira - Pinus 

  4.3. Imagens da Seção Radial da Madeira - Pinus 

  4.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira - Pinus 
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5.  Imagens de Madeiras de Araucária 
 
  5.1. Imagens de Blocos de Madeira - Araucária 

  5.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Araucária 

  5.3. Imagens da Seção Radial da Madeira - Araucária 

  5.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira - Araucária 

 
6.  Imagens de Madeiras de outras Folhosas (“Hardwoods”) 

 

  6.1. Imagens de Blocos de Madeira – Outras Folhosas 

  6.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Outras 

Folhosas 

  6.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Outras Folhosas 

  6.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Outras 

Folhosas 

 
7.  Imagens de Madeiras de outras Coníferas (“Softwoods”) 
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  7.1. Imagens de Blocos de Madeira – Outras Coníferas 

  7.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Outras 

Coníferas 

  7.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Outras Coníferas 

  7.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Outras 

Coníferas 

 

 

8. Imagens de Microscopia dos Papéis 
 
  8.1. Imagens de Papéis para Fins Sanitários – Tissue Papers 

  8.2. Imagens de Papéis de Impressão &Escrita – Printing & 

Writing Papers 

        8.3. Imagens de Papéis de Embalagens – Packaging Papers 
  8.4. Imagens de Papéis para Jornal – Newsprint 

  8.5. Imagens de Papéis para Envelopes – Envelope Papers 
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9.  Identificação Macro e Microscópica de Madeiras 
 

10. Microscopia de Papéis 
 

11. Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 

 
12. Uma Coletânea Bibliográfica em Microscopia, Anatomia 

e/ou Identificação de Madeiras, Fibras, Polpas e Papéis 
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Madeiras – Recursos naturais preciosos a valorizar e preservar 
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Fibras, elementos de vaso, fragmentos de fibras e finos 

parenquimatosos em polpa celulósica de eucalipto 
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A arte da Natureza está também presente nas folhas do papel 
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Tema 1: Assim é a Madeira – Principal Matéria-Prima para a 
Fabricação das Polpas Celulósicas e dos Papéis 
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A madeira é um material natural, heterogêneo, anisotrópico, 

utilíssimo, biodegradável e muito abundante na Natureza 

 

Madeira é formada por vegetais superiores, denominados de 

Ginospermas (Coníferas) e Angiospermas Dicotiledôneas 

(Folhosas). As madeiras são formadas por células especializadas 

de natureza meristemática ou embrionária. 

 

Apesar de as madeiras serem heterogêneas, elas possuem poucos 

elementos estruturais principais em sua constituição: 

Fibras libriformes, traqueídos, elementos de vaso, células de 

parênquima, células formadoras de resinas e de gomas 

(extrativos)  

 

Dentro de um mesmo gênero ou espécie taxonômica, as madeiras 

e seus constituintes anatômicos podem guardar semelhanças e 

através das suas estruturas é possível se diferenciar as mesmas 

através de técnicas macro ou microscópicas 
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Como as madeiras são muito abundantes e de ampla utilidade, 

qualquer cidadão do planeta acaba tomando contato com elas 

Por isso, sinto-me empolgado em poder contar um pouco mais 

sobre elas e mostrar muitas dessas madeiras ao nível 

microscópico através de imagens nessa publicação 

As células que compõem a madeira são pequenas, mas caso 

alguma pessoa queira olhar mais sobre elas, com uma lupa, já se 

pode ter uma visão interessante dessas estruturas – Porém é o 

microscópio que nos permite ficarmos apaixonados pelas suas 

paisagens anatômicas 

Para fins de entendimento das dimensões principais dos 

constituintes anatômicos das madeiras, está apresentada uma 

tabela resumo contando as prováveis dimensões dos principais 

elementos celulares de madeiras frequentemente usadas no Brasil 
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Componente Dimensão Eucalyptus Pinus Araucaria 
 

 

Fibras ou 

Traqueídos 

 

Comprimento 
mm 

 
0,7 a 1,2 

 
2,2 a 3,2 

 
4,0 a 6,0 

 

Diâmetro 

μm 
 

 
12 a 20 

 
35 a 60 

 
45 a 65 

 

 

Elementos 

de Vasos 

 

Comprimento 

μm 
 

100 a 500 

Não 

possuem 

Não 

possuem 
 

Diâmetro 
μm 

 
40 a 150 

 
Não 

possuem 

 
Não 

possuem 
 

Células de 

Parênquima 

Radial 

Comprimento 

μm 
 

50 a 80 

 

80 a 150 

 

50 a 100 
Diâmetro 

μm 
 

 
15 a 20 

 
15 a 25 

 
10 a 20 
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Madeira – Um produto natural e heterogêneo 
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Em todas as seções dessa publicação e que se destinam a 

organizar e apresentar imagens anatômicas das madeiras, elas 

serão trazidas de maneira ordenada como a seguir: 

 

 

 Imagens anatômicas de blocos de madeira 

 

 Imagens anatômicas da seção transversal da madeira 

 

 Imagens anatômicas da seção longitudinal radial da madeira 

 

 Imagens anatômicas da seção longitudinal tangencial da 

madeira 
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Apenas recordando: 
 

 
NÃO É MADEIRA:  
Casca externa (Súber - CE) – Casca interna (Floema - CI) – 

Câmbio (Ca) 
 

MADEIRA (M):  

Alburno - Cerne 

Madeira 
CE 

CI 

 

Ca 

Alburno 

Cerne 
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Apenas recordando: 
 

 
Madeira de Coníferas  

Lenho Inicial – Lenho Tardio - Traqueídos  
Células Secretoras Resina - Canal de Resina – Parênquima Radial 
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Apenas recordando: 
 

 
Madeira de Folhosas  

 Elementos de Vaso – Parênquima Radial – Parênquima Axial – 

Fibras Libriformes e Tilose 
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Apenas recordando: 
 

 
 
Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-

identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf  

 

Seção transversal 

Seção longitudinal radial 

Seção longitudinal tangencial 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Apenas recordando: 
 

  

 

Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-

identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf  

Seção transversal 

Seção longitudinal radial 

Seção longitudinal tangencial 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Apenas recordando: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As três seções de estudo de uma madeira 

Transversal – Longitudinal Tangencial – Longitudinal Radial 
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Apenas recordando: 
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Apenas recordando: 
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Parênquima  

axial 

 
 

Constituintes anatômicos das madeiras de folhosas (Hardwoods)  
 

 

Vaso 

Fibras 

Parênquima 

radial 
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Madeira do Eucalipto (Folhosa) 
Seções transversal e longitudinal radial 
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Madeira de Coníferas  
(Pinus & Araucaria – na ordem das fotos acima) 
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Madeira de Coníferas  
Seções: transversal e longitudinais radial e tangencial 
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Da madeira... 

até a polpa celulósica... 

Madeira eucalipto 

(% em Volume) 

 

15% Vasos 

 

15% Parênquimas 

 

70% Fibras 

Celulose Eucalipto 

(% em Peso) 

6 – 8% Finos 

 

2 - 4% Vasos 

 

90% Fibras 
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Da madeira até a polpa celulósica 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Madeira Pinus 

(% em Volume) 

 

3% Canais de resina 

 

7 – 9% Parênquimas 

 

90% Fibras 

Celulose Pinus 

(% em Peso) 

 

2 - 4% Finos 

 

96 - 97% Fibras 
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Tema 2: Assim é o Papel – Um Produto Milenar e de Enorme 
Valor para a Humanidade 

 

 

O Papel é um produto milenar, heterogêneo, anisotrópico, 
utilíssimo, biodegradável, reciclável e muito abundante e 

utilizado pela Humanidade 
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Papéis são folhas produzidas a partir de células vegetais, na 

maioria das vezes, que compõem o tronco das árvores.  

Essas células são individualizadas por processos de polpação 

(produção de polpas celulósicas) e depois essas fibras ou polpas 

são rearranjadas para formarem as folhas de papel. 

Para isso, as polpas são submetidas a processos físicos, químicos 

e mecânicos, podendo receber também adição de outros 

componentes (cargas minerais, colas, ligantes, tintas, etc.) 
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Em uma análise simplista, os papéis nada mais são do que 
remontagens dos constituintes anatômicos do corpo das 

árvores para um novo formato: FOLHAS 
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Superfície e Espessura de uma Folha de Papel Jornal 
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Folha de papel  

 Uma estrutura consolidada, adensada e anisotrópica 
Fonte: Paprican 
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Papel apresenta três dimensões:  

Comprimento, Largura e Espessura  

(essa última referida como direção Z)  
Fonte:https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/9w7qjm/ed

ge_of_paper_enlarged_100x_by_a_electron/    

https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/9w7qjm/edge_of_paper_enlarged_100x_by_a_electron/
https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/9w7qjm/edge_of_paper_enlarged_100x_by_a_electron/
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As propriedades e características desejáveis em uma folha de 

papel dependem de seu tipo e utilização: 
 
 

Lisura: papéis de impressão 

 

Resistência mecânica: papéis de embalagem 

 

Densidade elevada: papéis térmicos, papel manteiga 

 

Porosidade: papéis filtro, papéis decorativos 

 

Absorção e Suavidade: papéis sanitários (tissue) 

 

Durabilidade: papel moeda 

 

Queima controlada: papéis para cigarro 
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Conheçam mais sobre o papel em: 
 

Papel (e links a tipos de papéis). Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 

02.10.2020: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel  (em Português) 

 

Peças de comunicação sobre o papel. Two Sides. Acesso em 02.10.2020: 

https://twosides.org.br/amar-papel-e-voce-sabia/  (em Português) 

 

Infográficos. Two Sides. Acesso em 02.10.2020: 

https://twosides.org.br/infograficos/ 

 

De onde vem o papel (do eucalipto). N. Tavares. Recicloteca.org.br. Acesso 
em 02.10.2020: 

http://www.recicloteca.org.br/educacao-ambiental/de-onde-vem-o-papel/ (em 

Português) 

https://youtu.be/6MYFjMd24M8  (em Português)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://twosides.org.br/amar-papel-e-voce-sabia/
http://www.recicloteca.org.br/educacao-ambiental/de-onde-vem-o-papel/
https://youtu.be/6MYFjMd24M8


89 
 
 

 

 

 



90 
 
 

Mundo do Papel 
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Mundo do Papel 
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Mundo do Papel 
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Mundo do Papel 
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Tema 3: Imagens de Madeiras de Eucalyptus 
 

 
  3.1. Imagens de Blocos de Madeira – Eucalyptus 

 

 

  
Eucalyptus saligna 
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Eucalyptus grandis 
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  3.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Eucalyptus 

 

 

   
Eucalyptus saligna 
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Eucalyptus saligna 
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Eucalyptus saligna 
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Eucalyptus grandis 
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Eucalyptus urograndis 
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Eucalyptus globulus 
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Diversas seções transversais de madeiras de Eucalyptus spp. 
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A maravilhosa estruturação celular da madeira do eucalipto 
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  3.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Eucalyptus 

 

 

 

  
Eucalyptus dunnii e Eucalyptus tereticornis 
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  3.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Eucalyptus 

 

 

 

  
Eucalyptus grandis 
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Eucalyptus dunnii 
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Eucalyptus globulus e Eucalyptus tereticornis 
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Corymbia citriodora 
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Tema 4: Imagens de Madeiras de Pinus 
 
  4.1. Imagens de Blocos de Madeira – Pinus 

 

 
Pinus taeda 
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  4.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Pinus 

 

 

 

   
Pinus taeda e Pinus elliottii 
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Pinus elliottii 
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Pinus caribaea var. hondurensis 
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  4.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Pinus 

 

 

 

  
Pinus caribaea e Pinus elliottii 
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 4.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira - Pinus 

 

 
 

 
Pinus spp. 
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Tema 5: Imagens de Madeiras de Araucária 
 
  5.1. Imagens de Blocos de Madeira – Araucária 

 

 

 
Araucaria angustifolia 
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  5.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Araucária 

 

 
Araucaria angustifolia 
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  5.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Araucária 

 

 

 

 
Araucaria angustifolia 
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Araucaria angustifolia 
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  5.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Araucária 

 

 

 
Araucaria angustifolia 
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Tema 6: Imagens de Madeiras de outras Folhosas 
(“Hardwoods”) 

 
 

  6.1. Imagens de Blocos de Madeira – Outras Folhosas 

 

  
Acacia mearnsii 
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 Aspen (Populus) 
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Bétula (Betula sp.) 
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Bloco de madeira de folhosa 
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  6.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Outras 

Folhosas 

 

 

    
Acacia mearnsii 
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Acacia mearnsii 
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Acacia mearnsii 
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Acacia mangium 

 

 

 



128 
 
 

 

    
Aspen (Fagus) e Maple (Acer) 
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Cortes transversais de madeiras de folhosas 
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Cortes transversais de madeiras de folhosas 
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Cortes transversais de madeiras de folhosas 
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Cortes transversais de madeiras de folhosas 
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Bétula (Betula spp.) 
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Madeiras de folhosas 
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Beech (Fagus) e Oak (Quercus) 
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 6.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Outras Folhosas 

 

 

 

  
Acacia mearnsii 
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Fibras libriformes e parênquima radial  

 Mais uma obra de arte da Natureza 
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  6.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Outras 

Folhosas 

 
 

 

  
Acacia mearnsii 
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Acacia mearnsii 
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Gmelina arborea 
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Gmelina arborea 
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Outras madeiras de folhosas 
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Outras madeiras de folhosas 
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Tema 7: Imagens de Madeiras de outras Coníferas 
(“Softwoods”) 

 
  7.1. Imagens de Blocos de Madeira – Outras Coníferas 
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Spruce (Abies) 
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  7.2. Imagens da Seção Transversal da Madeira – Outras 

Coníferas 

 

 

  
Seções transversais de madeiras de coníferas 
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Seções transversais de madeiras de coníferas 
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  7.3. Imagens da Seção Radial da Madeira – Outras Coníferas 

 

 

 
Spruce (Abies) 
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Seções longitudinais radiais de madeiras de coníferas 
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 7.4. Imagens da Seção Tangencial da Madeira – Outras 

Coníferas 
 

 

 

 

 
 

Seção longitudinal tangencial de madeira de conífera 
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Tema 8: Imagens de Microscopia dos Papéis 
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Os papéis são excelentes e interessantes materiais para 
serem observados ao microscópio 

 
Sua contituição rica de variados elementos anatômicos das 

polpas celulósicas em diferentes estágios de refinação e 

podendo ou não apresentarem outros tipos de materiais 
como cargas minerais, tintas superficiais, ligantes e outros 

materiais oferecem ricas paisagens para quem tiver essas 
oportunidades de observação 

 
Curiosamente, não é muito comum o uso de microscópios 

para avaliar a qualidade e desempenhos potenciais de 
muitos tipos de papéis 

 

As figuras e imagens trazidas nessa seção creio que mais do 
que justificam a importância disso para que os papeleiros 

passem a atuar mais em termos de Microscopia dos Papéis 
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Folhas rasgadas de papel  
Visualização em microscópio ótico 
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8.1. Imagens de Papéis para Fins Sanitários – Tissue Papers 

 

 

 

 
Lencinhos crepados de papel tissue facial 

Polpa de eucalipto ligeiramente refinada para ganho mínimo de 

resistência 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 
Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 
Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 
Visualização de fibras e qualidade do crepe 

 

 

 



158 
 
 

 

 

 

 
Superfície de papel higiênico sanitário benchmarking em suavidade 

Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário benchmarking em resistência 
Contendo 70% Fibras Eucalyptus e 30% Fibras Pinus 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 
Lado externo da folha 

Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 

Lado externo da folha 
Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de alta qualidade 

Polpa de eucalipto 
Lado interno da folha 

Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de boa qualidade 

Polpa de fibras curtas 

Lado externo da folha 
Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de boa qualidade 

Polpa de fibras curtas 
Lado interno da folha 

Visualização de fibras e qualidade do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de boa qualidade 

Polpa de eucalipto 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de qualidade popular 

Polpas recicladas e pastas de alto rendimento 
Visualização de fibras e qualidade irregular do crepe 
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Superfície de papel higiênico sanitário e de qualidade inferior 

Polpa destintada e reciclada 
Visualização de fibras e qualidade muito irregular do crepe 
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Superfície de papéis higiênicos sanitários e de qualidade inferior 

Visualização de fibras e qualidade muito irregular do crepe 
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  8.2. Imagens de Papéis de Impressão &Escrita – Printing & 

Writing Papers 

 

 

   
Papéis off set – Colagem superficial com amido 

Fabricados com 100% fibras de eucaliptos 

Visão privilegiada de um elemento de vaso superficial 
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Papéis off set – Colagem superficial com amido 

Fabricados com 100% fibras de eucaliptos 

Visões privilegiadas de elementos de vaso na superfície 

 

Vasos são causadores do fenômeno de “vessel picking” ou 

arrepelamento de vasos durante a impressão 
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Papéis off set – Colagem superficial com amido 

Fabricados com 100% fibras de eucaliptos 

 

 

 
 



172 
 
 

 

 

 

  
Papéis produzidos com 100% fibras de eucalipto 

Esquerda: Folha de laboratório 

Direita: Papel offset 

Elementos de vasos superficiais 
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Papéis de impressão de fibras curtas 

Fabricados com diferentes intensidades de refinação 

Esquerda: Refino suave 

Direita: Refino mais intenso 
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Papel laboratorial fabricado com fibras de Acacia mangium 

Superfície e direção Z 
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Papel laboratorial fabricado com fibras de Acacia mangium 

Superfície e direção Z 
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Papéis de impressão offset 

Fabricados com polpas de eucalipto 

Fonte: 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Efeito_Refino+Qualidade+Papel.

pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Efeito_Refino+Qualidade+Papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Efeito_Refino+Qualidade+Papel.pdf
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Superfícies de papéis de impressão e escrita 

Observar a marca da tela sobre a superfície das folhas lado direito 
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Elemento de vaso na superfície de folha de papel 
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Papel laboratorial fabricado com fibras de eucalipto 

Superfície e direção Z 
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Sou 

mais 

Papel 
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        8.3. Imagens de Papéis de Embalagens – Packaging Papers 
 

 

 

 

 

  

Papel kraft fabricado com fibras de Pinus 
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              8.4. Imagens de Papéis para Jornal – Newsprint 

 
 

 

Superfície de papéis para impressão de jornais – Tipo Newsprint 

Em geral, papéis ricos em pastas de alto rendimento 

Fibras curtas e/ou longas 
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Superfície de papéis para impressão de jornais – Tipo Newsprint 

Em geral, papéis ricos em pastas de alto rendimento 

Fibras curtas e/ou longas 
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Superfície de papéis para impressão de jornais – Tipo Newsprint 

Em geral, papéis ricos em pastas de alto rendimento 

Fibras curtas e/ou longas 

 

 

 

 



185 
 
 

8.5. Imagens de Papéis para Envelopes – Envelope Papers 

 

 

  
Superfície de papel envelope branco 

Contendo fibras de Eucalyptus e Pinus (mais largas) 
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Superfície de papel envelope pardo 

Contendo fibras de Eucalyptus e Pinus (mais largas) 
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Tema 9: Identificação Macro e Microscópica de Madeiras 

 

 
 

A identificação de madeiras é uma prática necessária para 

inúmeras finalidades, algumas que se relacionam à pura arte e 

outras até mesmo com aplicações legais e criminais 
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Vejam onde se fazem necessárias as identificações de madeiras: 

 

 Em aquisições de madeiras por artesões e por marceneiros de 

pequeno porte, que precisam trabalhar sua arte em madeiras 

que eles objetivam converter em peças comerciais 

 

 Em processos comerciais que envolvam importações ou 

exportações de produtos embalados em madeiras (problemas 

de legislação quarentenária) 

 

 Em processos de crimes ambientais, que incluam a exploração 

predatória de madeiras de recursos naturais de biomas 

protegidos 

 

 Em inúmeras atividades comerciais que envolvam o uso pré-

definido de alguns tipos preferenciais de madeiras e que 

precisam de comprovações 
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 Em atividades tecnológicas que envolvam a fabricação ou 

conversão de madeiras em produtos madeireiros (painéis de 

madeira, madeiras serradas, celulose e papel, carvão vegetal) 

 

  Em identificações das madeiras presentes em produtos 

comerciais (móveis, habitações, postes de madeira, etc.) 

 

 Em identificações dos constituintes de misturas de madeiras 

utilizadas em produtos comerciais (cavacos, toras, etc.) 

 

 Em estudos de “espionagem industrial”, por exemplo, entender 

a composição lenhosa de um determinado tipo de painel de 

madeira da concorrência 

 

 Em recuperação de dados históricos através de documentos ou 

peças arqueológicas onde se queira entender matérias-primas 

e processos utilizados ao longo de períodos de tempo 
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A identificação de madeiras ou de produtos fabricados a partir de 

madeiras pode ser feita de duas maneiras: 

 

 Identificação macroscópica, que se baseia em avaliar peças de 

madeira a olho nu ou com o uso de alguma lupa de pequeno 

aumento (em geral até 10 X) 

 

 

 Identificação microscópica, que exige o uso de microscópio 

ótico ou eletrônico para melhoria da qualidade da investigação 

e redução do erro na identificação. Muitas vezes, a 

identificação microscópica é feita por ser mais exata e por não 

exigir experiência e conhecimento prático do analista. 
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A identificação macroscópica se baseia na observação de 

características anatômicas visíveis, sensoriais ou organolépticas 

das madeiras, tais como: 

 

 Odor, Gosto e Sensação ao Tato 

 

 Cor do cerne 

 

 Grã: Orientação e paralelismo das células verticais em relação 

ao eixo longitudinal do tronco da árvore 

 

 Textura, brilho e rugosidade da peça de madeira 

 

 Porosidade ou presença de aberturas visíveis como elementos 

de vasos na seção transversal 

 

 Dureza e/ou maciez 
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 Densidade ou peso de um determinado volume da madeira 

seca 

 

 Desenhos formados pelos constituintes anatômicos e visíveis 

com pouco nível de aumento: frequência, dispersão e 

distribuição dos vasos, dos parênquimas axial e radial, de 

canais de goma ou de resina, etc. 

 

 Obstruções (tiloses) nos vasos 

 

 Manchas características na madeira 

 

 Presença, dimensão, distribuição de anéis de crescimento e 

relação entre lenhos inicial e tardio 

 

 Visibilidade dos parênquimas radiais a olho nu 
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Seção transversal mostrando distribuição dos elementos de vaso e 

parênquima axial 

Esquerda: Avaliação macroscópica 

Direita: Avaliação microscópica 
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Existem dois excelentes documentos que podem ser facilmente 

obtidos na web e os quais recomendo que sejam descarregados 

pelos leitores para uso quando se fizer necessário algum tipo de 

identificação de madeiras: 

 

Identificação macroscópica de madeiras. G.J. Zenid; G.C.T. Ceccantini. 
IPT - Laboratório de Madeira e Produtos Florestais. 24 pp. (2007) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ 

Apostila-Identifica%E7%E3o%20de%20madeiras.pdf (em Português) 

 

Identificação macroscópica de madeiras. P.C. Botosso. Embrapa 
Florestas. Documento nº 194. 66 pp. (2011) 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-

identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf (em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Apostila-Identifica%E7%E3o%20de%20madeiras.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Apostila-Identifica%E7%E3o%20de%20madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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A identificação microscópica prioriza detalhes anatômicos das 

madeiras que podem ser mais bem avaliados com a ajuda dos 

microscópios, tais como: 

 

 Tipos, dimensões, frequências, presença ou não de apêndices, 

ornamentações ou de placas perfuradas em elementos de 

vasos para madeiras de folhosas, em observações nas seções 

transversais e longitudinais 

 

 Tipos, dimensões, frequências e número de camadas de células 

do parênquima radial, quando observado nas seções 

transversal e longitudinais radial e tangencial 

 

 Dimensões, distribuição e desenhos formados pelos 

parênquimas axiais, quando observados na seção transversal 
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 Tipos e frequências das pontuações nas fibras, traqueídos, 

elementos de vaso, parênquimas axial e radial e regiões de 

contato de vasos com células de parênquima 

 

 Presença de canais de resina, de goma, de tiloses nos 

elementos de vaso, etc. 

 

 Diferenciações nas células dos lenhos inicial e tardio em anéis 

de crescimento 

 

 Incrustações minerais em vacúolos de parênquimas ou em 

“células pedra” e cistólitos 
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Fatores para identificação anatômica de madeiras e polpas 
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Identificação microscópica de madeiras através distribuição dos vasos 

Esquerda: Beech (Fagus) 

Direita: Aspen (Populus) 
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Finalmente, quando alguns de vocês leitores necessitarem de uma 

espécie de guia sobre identificação de peças ou amostras de 

madeiras, sugiro irem visitar as seguintes fontes: 

 

Fichas de características das madeiras brasileiras. C. Mainieri; J.P. 
Chimelo. IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 

428 pp. (1989) 

https://books.google.com.br/books/about/Fichas_de_caracter%C3%ADsticas_das_mad

eiras.html?id=MqVjAAAAMAAJ&redir_esc=y (Referência – em Português) 

 

Catálogo de madeiras brasileiras para a construção civil. M.A.R. Nahuz. 

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 104 pp. 
(2013) 

https://www.ipt.br/download.php?filename=980-

Catalogo_de_Madeiras_Brasileiras_para_a_Construcao_Civil.PDF  (em Português) 

 

Madeiras brasileiras. Guia de combinação e substituição. A.F. Pereira. 
Editora Blücher. 36 pp. (2013) 

https://books.google.com.br/books/about/Fichas_de_caracter%C3%ADsticas_das_madeiras.html?id=MqVjAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Fichas_de_caracter%C3%ADsticas_das_madeiras.html?id=MqVjAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://www.ipt.br/download.php?filename=980-Catalogo_de_Madeiras_Brasileiras_para_a_Construcao_Civil.PDF
https://www.ipt.br/download.php?filename=980-Catalogo_de_Madeiras_Brasileiras_para_a_Construcao_Civil.PDF
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https://issuu.com/editorablucher/docs/issu_madeiras  (Resumo – em Português) 

 

Madeiras comerciais do Brasil. Chave interativa de identificação 
baseada em caracteres gerais e macroscópicos. Laboratório de Produtos 
Florestais. Serviço Florestal Brasileiro. (2016) 

http://www.florestal.gov.br/servicos/85-laboratorio-de-produtos-florestais-lpf/367-

madeiras-comerciais-do-brasil-chave-interativa-de-identificacao-baseada-em-

caracteres-gerais-e-macroscopicos (Para downloading - em Português) 

 

Informações sobre madeiras. Consultas Online. IPT – Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.ipt.br/consultas_online/informacoes_sobre_madeira/busca  (em 

Português)   

 

Identificação macroscópica de madeiras comerciais do estado de São 
Paulo. S.M.B. Florsheim. Instituto Florestal de São Paulo. 394 pp. (2020) 

https://smastr16.blob.core.windows.net/iflorestal/sites/234/2020/09/livro_identificacao

-madeira.pdf  (em Português)
 

https://issuu.com/editorablucher/docs/issu_madeiras
http://www.florestal.gov.br/servicos/85-laboratorio-de-produtos-florestais-lpf/367-madeiras-comerciais-do-brasil-chave-interativa-de-identificacao-baseada-em-caracteres-gerais-e-macroscopicos
http://www.florestal.gov.br/servicos/85-laboratorio-de-produtos-florestais-lpf/367-madeiras-comerciais-do-brasil-chave-interativa-de-identificacao-baseada-em-caracteres-gerais-e-macroscopicos
http://www.florestal.gov.br/servicos/85-laboratorio-de-produtos-florestais-lpf/367-madeiras-comerciais-do-brasil-chave-interativa-de-identificacao-baseada-em-caracteres-gerais-e-macroscopicos
https://smastr16.blob.core.windows.net/iflorestal/sites/234/2020/09/livro_identificacao-madeira.pdf
https://smastr16.blob.core.windows.net/iflorestal/sites/234/2020/09/livro_identificacao-madeira.pdf
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Tema 10: Microscopia de Papéis 

 

 

 

 

Cartão revestido superficialmente 
Fonte: https://downloads.leica-

microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Pape

r_Samples_EN.pdf 

https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
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Apesar das inquestionáveis vantagens do uso da microscopia ótica 

ou eletrônica para conhecer detalhes da qualidade e do 

desempenho potencial dos papéis dos mais diferentes tipos, essas 

metodologias e procedimentos têm tido pouca penetração em 

empresas produtoras de papel e nas universidades brasileiras que 

se dedicam a pesquisar e estudar os papéis 
 

Talvez a carreira de engenharia florestal ainda não tenha se 

atentado para esses tipos de estudos, ou por carência de 

conhecimentos, de aparelhamento ou de capacitação de pessoal 
 

O microscópio ótico ou mesmo uma lupa binocular são 

instrumentos simples e baratos frente aos benefícios que podem 

agregar ao estudo dos papéis 

 

Sem dúvidas, microscópios eletrônicos são mais custosos, mas o 

papeleiro pode conseguir avaliações em laboratórios 

universitários ou de institutos de pesquisas especializados 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fB55vrD8XJM   

 

 
Lupa e microscópio ótico – ambos binoculares 

https://www.youtube.com/watch?v=fB55vrD8XJM
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O certo é que existe uma área que tem tudo para ajudar a fabricação 
de papéis cada vez melhores em qualidade e desempenhos 

 

Caso questionemos sobre quais os potenciais usos de uma área de 
microscopia para papéis poderíamos encontrar dezenas de 

oportunidades, tais como algumas das que se seguem: 

 
 Avaliações da qualidade da formação e alinhamento das fibras dos 

papéis 
 

 Avaliação da superfície dos papéis: lisura, rugosidade, presença de 
elementos de vaso ou de pó, etc. 
 

 Avaliações da porosidade em termos de regularidade, dimensões e 
distribuição dos poros, problemas potenciais para papéis que 

exigem alta porosidade, etc. 
 

 Avaliações da distribuição das cargas minerais tanto na superfície 
como na espessura e corpo do papel 
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 Avaliações de revestimentos superficiais, tais como as pinturas do 
coating de papéis revestidos, das camadas de amido na colagem 
superficial, etc. 

 

 Avaliações da integridade e colapsabilidade das fibras, nível de 

desfibrilamento e de ligações entre fibras, composição fibrosa, 
distribuição de misturas de polpas, etc. 
 

 Avaliações em papéis multicamadas 
 

 Resgates históricos da composição e qualidade de documentos 
antigos produzidos em papéis por gerações longínquas (muito 
comum em museologia e por historiadores dos papéis) 

 

 Avaliações da qualidade de fibras recicladas, pastas mecânicas e 

outros tipos de fibras menos íntegras quando presentes na 
composição dos papéis 
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 Avaliações e identificações de contaminações presentes nos 
papéis e nas matérias-primas utilizadas nesses processos 
produtivos 

 

 Avaliações de defeitos dos papéis 

 

 Avaliação da qualidade da impressão de papéis (conforme o tipo 

de impressão, adesão da tinta no papel, nitidez da impressão, etc.) 
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Pontos de cor em superfície de papel após impressão offset 
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Um aspecto anatômico da composição do papel 

Fonte: 

https://parkslibrarypreservation.files.wordpress.com/2011/06/sem-
021.jpg 
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Tema 11: Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 
 

  

 

Essa edição de número 83 da Eucalyptus Newsletter é mais uma 

de minhas muitas publicações de resgate de coisas históricas que 

eu fui encontrando, aprendendo, colecionando, plantando, 
colhendo e produzindo ao longo de minha carreira 
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Ela tem também a finalidade de oferecer um conjunto incrível de 

textos técnicos, imagens e muitos materiais para se estudar e 

aprender acerca de anatomia, microscopia e identificação de 

 Madeiras, Fibras, Polpas Celulósicas e Papéis 

 

Essa edição 83 lhes oferece ainda um importante conjunto de 

imagens em fotomicrografias, algumas de qualidade não tão boas 

quanto às que se produzem atualmente, pois diversas delas foram 

obtidas entre duas há até cinco décadas atrás  

Entretanto, para finalidades didáticas e de educação a iniciantes 

no setor de base florestal, acredito que elas possam colaborar 

para um melhor entendimento sobre os temas fundamentais do 

setor, que são as visões para muito desconhecidas, de como são 

as fibras, polpas, madeiras e papéis ao nível de observação de sua 

anatomia microscópica 
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Essa newsletter se complementa e se integra com a edição 82 da 

Eucalyptus Newsletter, que pode ser conhecida e obtida em: 

 

 

Uma Galeria de Imagens e um Relato de Vida por Celso Foelkel. Parte 

1: Multi-Fibras & Multi-Polpas Celulósicas. Um atlas de imagens 
& paisagens anatômicas de fibras & polpas. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter nº 82. 286 pp. (2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf  (em Português) 

 

Outro objetivo importante dessa nossa publicação foi o de 

oferecer uma ampla bibliografia sobre a estrutura anatômica e 

microscópica das madeiras, fibras, polpas e papéis 

 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf
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São mais de 300 materiais bibliográficos relacionados na seção 12 

dessa publicação digital. Todos eles com links de endereços de 

web para serem descarregados e avaliados pelos interessados em 

ler e aprender sobre esses temas 

 

Caso algum dos endereços de web não funcionar, tentem copiar o 

título do artigo com o sobrenome de alguns dos autores e tentar 

localizar o material através de um buscador como o Google 

 

É comum que muitos websites se modernizem ou removam 

materiais após certo tempo de disponibilização. Por isso, alguns 

endereços irão necessariamente apresentar falha de conexão após 

um tempo após o lançamento dessa nossa publicação, mas nada que 

seja algo que elimine a chance de localização por sua própria busca 
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Espero assim estar colaborando para o aprimoramento e o 

enriquecimento cultural e tecnológico do setor florestal com 

minhas Histórias, Causos, Textos, Coletâneas e Relatos de Vida 

MUITO OBRIGADO A TODOS VOCÊS 

Boas leituras e estudos... 
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Tema 12: Uma Coletânea Bibliográfica em Microscopia, 
Anatomia e/ou Identificação de Madeiras, Fibras, Polpas e 

Papéis 
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Recomendações de literaturas disponibilizadas em Mídia 

Eletrônica ou Impressa em Papel e de autoria ou coautoria do 

Professor Celso Foelkel e de inúmeros outros Autores Nacionais e 

Internacionais contendo conhecimentos vitais sobre Anatomia & 

Microscopia da Madeira, Fibras, Polpas Celulósicas e Papéis com 

muitos Conhecimentos, Imagens e/ou Fotomicrografias desses 

materiais de inúmeras utilidades para a Humanidade 
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Amigos, estamos lhes disponibilizando nessa coletânea mais de 300 
fontes e referências para a agregação de muitos conhecimentos 

àqueles que tenham interesse em conhecer mais ou aprender sobre 

Anatomia e Microscopia de Madeiras, Fibras, Polpas & Papéis 

 

Divirtam-se, procurem entender e aprender com os textos, imagens e 
fotomicrografias. Leiam com atenção e reflitam sobre o que estamos 

lhes oferecendo para ampliação de conhecimentos, conforme os 
documentos e websites a seguir... 



217 
 
 

Pulp and paper fiber composition standards: Reference standards, 
showing the color reactions of common paper-making fibers and 
standard fiber mixtures with various stains for use in identification 

and estimation of fiber composition of paper. M.F. Merrit. U.S. 
Department of Commerce. Bureau of Standards. (1924) 

https://catalog.hathitrust.org/Record/009488227 (em Inglês) 

e 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015086549717&view=1up&seq

=3   (em Inglês) 

 

A color atlas for fiber identification. J.H. Graff. IPC – The Institute of 

Paper Chemistry. (1940) 

https://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:2784594  (Referência - em Inglês) 

e 

https://openlibrary.org/books/OL6400319M/A_color_atlas_for_fiber_identification 

(Referência - em Inglês) 

https://catalog.hathitrust.org/Record/009488227
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015086549717&view=1up&seq=3
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015086549717&view=1up&seq=3
https://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:2784594
https://openlibrary.org/books/OL6400319M/A_color_atlas_for_fiber_identification
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Pulp and paper microscopy. (Fiber analysis). J.H. Graff. IPC – The 

Institute of Paper Chemistry. 193 pp. (1942) 

https://trove.nla.gov.au/work/154496943 (em Inglês - Referência) 

 

Microscopy of newly developed paper making fibers. R.E. Hathaway. 
Paper Engineering Senior Thesis. Western Michigan University. 36 pp. (1951) 

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=engineer-
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Technology Series.  PI – Finnish Paper Engineer’s Association; TAPPI – 
Technical Association of the Pulp and Paper Industry. 287 pp. (1999) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=238186
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19589806739&searchurl=kn%3Datlas%26sortby%3D17%26tn%3Darboles%2By%2Barbustos&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19589806739&searchurl=kn%3Datlas%26sortby%3D17%26tn%3Darboles%2By%2Barbustos&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19589806739&searchurl=kn%3Datlas%26sortby%3D17%26tn%3Darboles%2By%2Barbustos&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=297000&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PINHEIRO%22&qFacets=autoria:%22PINHEIRO%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=4
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=297000&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PINHEIRO%22&qFacets=autoria:%22PINHEIRO%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=4
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=297000&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PINHEIRO%22&qFacets=autoria:%22PINHEIRO%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=4
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https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/02/FIN/0202FIN17.aspx (Para aquisição – em 

Inglês) 

e 

https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/site/assets/files/4218/vol17_pulp_and_paper_test

ing_toc.pdf  (Índice do conteúdo do livro – em Inglês) 

e 

https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/shop/volume-17-pulp-and-paper-testing/ (Para 

aquisição – em Inglês) 

 

Effect of high-temperature and soft-nip calendering on the density of 
paper. P. Rättö; J. Hornatowska; M.l Rigdahl. Nordic Pulp and Paper Research 
Journal 16(3): 172 – 177. (2000) 

https://www.researchgate.net/publication/282280391_Effect_of_high-

temperature_and_soft-nip_calendering_on_the_density_of_paper  (em Inglês) 

 

Handbook of physical testing of paper. Volume 1. R.E. Mark; C.C. 

Habeger, Jr.; J. Borch; M. Bruce-Lyne. CRC Press. 1040 pp. (2001) 

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/02/FIN/0202FIN17.aspx
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/site/assets/files/4218/vol17_pulp_and_paper_testing_toc.pdf
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/site/assets/files/4218/vol17_pulp_and_paper_testing_toc.pdf
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/shop/volume-17-pulp-and-paper-testing/
https://www.researchgate.net/publication/282280391_Effect_of_high-temperature_and_soft-nip_calendering_on_the_density_of_paper
https://www.researchgate.net/publication/282280391_Effect_of_high-temperature_and_soft-nip_calendering_on_the_density_of_paper
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https://www.athemause.com/index.php?main_page=product_info&products_id=151916  

(Referência - em Inglês) 

 

Comparative wood anatomy: Systematic, ecological, and evolutionary 

aspects of dicotyledon wood. S.J. Carlquist. Springer Science & Business 
Media. 448 pp. (2001) 

https://books.google.com.br/books?id=oHz1CAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepag

e&q&f=false (em Inglês) 

 

Cellulosic pulps, fibres and materials. 10th  international Cellucon 
Conference  Proceedings. J.F. Kennedy; G.O. Phillips; P.A. Williams (Editores). 

Woodhead Publishing. 352 pp. (2001) 

https://www.sciencedirect.com/book/9781855734210/cellulosic-pulps-fibres-and-

materials#book-info (em Inglês) 

 

https://www.athemause.com/index.php?main_page=product_info&products_id=151916
https://books.google.com.br/books?id=oHz1CAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=oHz1CAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.sciencedirect.com/book/9781855734210/cellulosic-pulps-fibres-and-materials#book-info
https://www.sciencedirect.com/book/9781855734210/cellulosic-pulps-fibres-and-materials#book-info
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Understanding wood formation: Gains to commercial forestry through 
tree-ring research. G.M. Downe; R. Wimmer; R. Evans. Dendrochronology 
20(1/2): 37 - 51. (2002) 

https://www.researchgate.net/publication/222210625_Understanding_wood_formation_

Gains_to_commercial_forestry_through_tree-ring_research (em Inglês) 

 

Wood anatomical features in tree-rings as indicators of environmental 

change. R. Wimmer. Dendrochronology 20(1/2): 21 – 36. (2002) 

https://www.researchgate.net/publication/235663810_Wood_anatomical_features_in_tr

ee-rings_as_indicators_of_environmental_change  (em Inglês) 

 

Understanding the role of the cytoskeleton in wood formation in 

angiosperm trees: Hybrid aspen (Populus tremula × P. tremuloides) 
as the model species. N. Chaffey; P. Barlow; B. Sundberg.  Tree Physiology 
22:  239 – 249. (2002) 

https://academic.oup.com/treephys/article-pdf/22/4/239/4659092/22-4-239.pdf (em 

Inglês) 

https://www.researchgate.net/publication/222210625_Understanding_wood_formation_Gains_to_commercial_forestry_through_tree-ring_research
https://www.researchgate.net/publication/222210625_Understanding_wood_formation_Gains_to_commercial_forestry_through_tree-ring_research
https://www.researchgate.net/publication/235663810_Wood_anatomical_features_in_tree-rings_as_indicators_of_environmental_change
https://www.researchgate.net/publication/235663810_Wood_anatomical_features_in_tree-rings_as_indicators_of_environmental_change
https://academic.oup.com/treephys/article-pdf/22/4/239/4659092/22-4-239.pdf
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Efeito das características anatômicas e químicas na densidade básica 

da madeira e na qualidade da polpa de clones hibridos de Eucalyptus 
grandis x urophylla. S.C.S. Queiroz. Dissertação de Mestrado. UFV – 
Universidade Federal de Viçosa. 91 pp. (2002) 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3216/texto%20completo.pdf?se

quence=1&isAllowed=y (em Português) 

 

Wood anatomy. R.B. Miller. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & 
Technology. Volume 19. p.: 600-602. (2002) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2002/mille02a.pdf (em Inglês) 

 

A pigment particle & fiber atlas for paper conservators. C. McBride. 

Graphics Conservation Laboratory. Cornell University. 86 pp. (2002) 

https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/13021/AtlasIntoduction_total_fin

al.pdf;sequenc (em Inglês) 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3216/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3216/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2002/mille02a.pdf
https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/13021/AtlasIntoduction_total_final.pdf;sequenc
https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/13021/AtlasIntoduction_total_final.pdf;sequenc


252 
 
 

 

Stains for the determination of paper components and paper defects.  

J.H. Woodward. Microscopy Microanalysis 8(Suppl 2). 02 pp. (2002) 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/S1431927602102303  (em Inglês) 

 

Anatomia de maderas. J.E. Diaz-Vaz Olmedo. Universidad Austral de 

Chile.151 pp. (2003) 

https://isbn.cloud/en/9789562919531/anatomia-de-maderas/ (Referência e registro - 

em Espanhol) 

e 

https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2415  (Referência e registro - em 

Espanhol) 

 

Anatomia, química e propriedades das madeiras brasileiras e suas 
fibras. J.L. Gomide. Curso de Especialização ABTCP/UFV. Associação 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1431927602102303
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1431927602102303
https://isbn.cloud/en/9789562919531/anatomia-de-maderas/
https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2415
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Brasileira Técnica de Celulose e Papel; Universidade Federal de Viçosa. 
Apresentação em PowerPoint: 68 slides. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Apostila_Qualidade_madeira.pdf  

(em Português)    

 

Efeito das características anatômicas e químicas na densidade básica 
da madeira e na qualidade da polpa de clones hibridos de Eucalyptus 

grandis x urophylla. S.C.S. Queiroz; J.L. Gomide. Revista O Papel (Junho): 
79 - 84. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Simone_Queiroz.pdf  (em 

Português)    

 

A laboratory manual for wood anatomy. H.M. Barnes. College of Forest 
Resources. Mississipi State University. 46 pp. (2004) 

https://www.fwrc.msstate.edu/pubs/fplab.pdf (em Inglês) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Apostila_Qualidade_madeira.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Simone_Queiroz.pdf
https://www.fwrc.msstate.edu/pubs/fplab.pdf
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IAWA list of microscopic features for softwood identification. H.G. 
Richter; D. Grosser; I. Heinz; P.E. Gasson. IAWA Committee. International 
Association of Wood Anatomists. 70 pp. (2004) 

https://www.iawa-website.org/uploads/soft/Abstracts/01_IAWA-Softwood_List.pdf (em 

Inglês) 

 

Occurrence and lignification of libriform fibers in normal and tension 

wood of red and sugar maple. I. Vazquez-Cooz; R.W. Meyer. Wood and 
Fiber Science 36(1): 56 – 70. (2004) 

https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/viewFile/2012/2012  (em Inglês) 

 

Caracterização da madeira de árvores de Eucalyptus grandis, E. 
saligna e E. grandis x urophylla. S.B. Arango Alzate. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. 151 pp. (2004) 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13012005-

165158/publico/sandra.pdf  (em Português)   

 

https://www.iawa-website.org/uploads/soft/Abstracts/01_IAWA-Softwood_List.pdf
https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/viewFile/2012/2012
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13012005-165158/publico/sandra.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13012005-165158/publico/sandra.pdf
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Química da madeira. U. Klock; C.I.B. Muñiz; J.A. Hernandez; A.S. Andrade. 
UFPR - Universidade Federal do Paraná. 86 pp. (2005) 

http://marioloureiro.net/ciencia/biomass/quimicadamadeira.pdf  (em Português)   

 

Tratamento mecânico de fibra curta de eucalipto utilizando discos de 

refino com maior comprimento efetivo de corte. D.M. Almeida; G.I. 

Sevrini; L.M. Deodoro; M.S. Faez; M.R. Soto; S.Y. Kaneco. ABTCP/PI 38º 

Congresso Internacional de Celulose e Papel. Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel; Finnish Paper Engineers’ Association. Apresentação em 

PowerPoint: 25 slides. (2005)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Efeito_Refino+Qualidade+Papel.pdf  (em 

Português) 

 

Structure and function of wood. A.C. Wiedenhoeft; R.B. Miller. In: 

“Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites”. R.M. Rowell (Editor). 
p.: 09 – 33. (2005) 

http://marioloureiro.net/ciencia/biomass/quimicadamadeira.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Efeito_Refino+Qualidade+Papel.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_W

ood (em Inglês) 

 

A review of the configuration of bordered pits to stimulate the fluid 

flow. I. Usta. Maderas Ciéncia y Tecnolopía 7(2). Nota Técnica. (2005) 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-221X2005000200006 

(em Inglês)  

 

The cell wall ultrastructure of wood fibres: Effects of the chemical 
pulp fibre line. J. Fahlén. KTH – Royal Institute of Technology. 60 pp. (2005) 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:7109/FULLTEXT01.pdf  (em Inglês) 

 

Ultrastructure of commercial recycled pulp fibers for the production of 

packaging paper. J. Brändström; J.-P. Joseleau; A.  Cochaux; N. Giraud-
Telme;  K. Ruel. Holzforschung 59(6): 675 – 680. (2005) 

https://www.researchgate.net/publication/228515649_Ultrastructure_of_commercial_re

cycled_pulp_fibers_for_the_production_of_packaging_paper  (em Inglês) 

https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_Wood
https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_Wood
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-221X2005000200006
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:7109/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228515649_Ultrastructure_of_commercial_recycled_pulp_fibers_for_the_production_of_packaging_paper
https://www.researchgate.net/publication/228515649_Ultrastructure_of_commercial_recycled_pulp_fibers_for_the_production_of_packaging_paper
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Fibras e polpas. C. Foelkel. Grau Celsius website. Apresentação em 

PowerPoint: 30 slides. (2005) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Fibras%20e%20polpas.pdf (em 

Português)   

 

Galeria de fotos: Paisagens em anatomia da madeira. (Photo Gallery: 
Wood anatomy sceneries). C. Foelkel. Website www.celso-foelkel.com.br. 
(2005) 

http://www.celso-foelkel.com.br/fotos_madeira.html  (em Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/fotos_woods.html  (em Inglês) 

 

Anatomia vegetal. B. Appezzato-da-Glória; S.M. Carmelo-Guerreiro. Editora 
UFV – Universidade Federal de Viçosa. 430 pp. (2006) 

http://docente.ifsc.edu.br/jocleita.ferrareze/MaterialDidatico/Bot%C3%A2nica%20e%2

0Fisiologia%20Vegetal/ANATOMIA%20VEGETAL%20-

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Fibras%20e%20polpas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/fotos_madeira.html
http://www.celso-foelkel.com.br/fotos_woods.html
http://docente.ifsc.edu.br/jocleita.ferrareze/MaterialDidatico/Bot%C3%A2nica%20e%20Fisiologia%20Vegetal/ANATOMIA%20VEGETAL%20-%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Beatriz%20Appezzato-da-Gl%C3%B3ria.pdf
http://docente.ifsc.edu.br/jocleita.ferrareze/MaterialDidatico/Bot%C3%A2nica%20e%20Fisiologia%20Vegetal/ANATOMIA%20VEGETAL%20-%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Beatriz%20Appezzato-da-Gl%C3%B3ria.pdf
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%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Beatriz%20Appezzato-da-

Gl%C3%B3ria.pdf (em Português) 

 

Os tecidos vegetais têm três dimensões. G. Ceccantini. Revista Brasileira 

de Botânica 29(02): 335 – 337. (2006) 

https://www.scielo.br/pdf/rbb/v29n2/a15v29n2.pdf (em Português) 

 

Anatomia da madeira: A tutorial. Uma coletânea de conhecimentos,  
uma galeria de paisagens fotográficas. (Wood anatomy: A tutorial. 
A photo gallery on images and wood anatomy sceneries). C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter nº 06. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out06.html#dois  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_out06.html#dois  (em Inglês) 

 

http://docente.ifsc.edu.br/jocleita.ferrareze/MaterialDidatico/Bot%C3%A2nica%20e%20Fisiologia%20Vegetal/ANATOMIA%20VEGETAL%20-%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Beatriz%20Appezzato-da-Gl%C3%B3ria.pdf
http://docente.ifsc.edu.br/jocleita.ferrareze/MaterialDidatico/Bot%C3%A2nica%20e%20Fisiologia%20Vegetal/ANATOMIA%20VEGETAL%20-%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Beatriz%20Appezzato-da-Gl%C3%B3ria.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbb/v29n2/a15v29n2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out06.html#dois
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_out06.html#dois
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Layer-by-layer nanocoating on lignocellulose fibers: Conductive 
polymers and nanoparticles. Y. Lvov; G. Grozdits; Z. Lu; M. Agarwal. 2006 
TAPPI International Conference on Nanotechnology. Technical Association of 

the Pulp and Paper Industry. Apresentação em PowerPoint: 20 slides. (2006) 

https://www.tappi.org/content/pdf/events/06NANO-papers/Session%2017%20-

%20Lvov.pdf  (em Inglês) 

 

Aspectos relevantes para o processamento de madeira para produção 
de celulose. J.M. Almeida. ABTCP/TAPPI 39º Congresso Internacional de 
Celulose e Papel. Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel; Technical 
Association of the Pulp and Paper Industry. Apresentação em PowerPoint: 39 

slides. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Aspectos+Madeira_ABTCP+TAPPI.pdf  (em 

Português) 

  

Esau’s plant anatomy. Meristems, cells, and tissues of the plant body: 

Their structure, function, and development. K. Esau.  Atualização: R.F. 
Evert; S.E. Eichhorn. Wiley Interscience. (2006) 

https://www.tappi.org/content/pdf/events/06NANO-papers/Session%2017%20-%20Lvov.pdf
https://www.tappi.org/content/pdf/events/06NANO-papers/Session%2017%20-%20Lvov.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Aspectos+Madeira_ABTCP+TAPPI.pdf
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https://www.researchgate.net/profile/Arvind_Singh56/post/What_will_be_the_fundame

ntal_books_and_publications_for_understanding_plant_anatomy/attachment/59d633a3

79197b80779914ef/AS:375610472976384@1466563923231/download/2.pdf  (Livro 

completo – 63 pp. - em Inglês) 

e 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0470047380.fmatter (Resumo e 

conteúdo - em Inglês)  

e 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470047380 (Descrição do livro - em 

Inglês) 

 

Identification of wood and fibers from conifers. (Reaffirmation of T 
263 sp-02). TAPPI Standard Method. Technical Association of the Pulp and 
Paper Industry. 21 pp. (2006) 

https://www.tappi.org/content/SARG/T263.pdf  (em Inglês) 

 

https://www.researchgate.net/profile/Arvind_Singh56/post/What_will_be_the_fundamental_books_and_publications_for_understanding_plant_anatomy/attachment/59d633a379197b80779914ef/AS:375610472976384@1466563923231/download/2.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arvind_Singh56/post/What_will_be_the_fundamental_books_and_publications_for_understanding_plant_anatomy/attachment/59d633a379197b80779914ef/AS:375610472976384@1466563923231/download/2.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arvind_Singh56/post/What_will_be_the_fundamental_books_and_publications_for_understanding_plant_anatomy/attachment/59d633a379197b80779914ef/AS:375610472976384@1466563923231/download/2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0470047380.fmatter
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470047380
https://www.tappi.org/content/SARG/T263.pdf
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Qualitative and quantitative fiber analysis in recycled raw materials 
for packaging. S. Adamopoulos; J.-V. Oliver. Forest Products Journal 56(2): 
58 – 60. (2006) 

http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Forest%20Prod%20J_2006.pdf  (em Inglês)  

 

Wood properties.  R. Jagels. In:”Management of wood properties in planted 

forests. A paradigm for global forest production”. FAO – Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. (2006) 

http://www.fao.org/3/j8289e/J8289E05.htm#P198_22424  (em Inglês)  

 

Identification of fibre components in packaging grade papers. S. 
Adamopoulos. IAWA Journal 27(02): 153 – 172. (2006)  

https://pdfs.semanticscholar.org/46d7/27a08bd3764a4203369174949c83b593ac3d.pdf

?_ga=2.164714940.2077251912.1600255782-1268713889.1595631734  (em Inglês)  

e 

http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/IAWA%20J_2006.pdf  (em Inglês)  

http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Forest%20Prod%20J_2006.pdf
http://www.fao.org/3/j8289e/J8289E05.htm#P198_22424
https://pdfs.semanticscholar.org/46d7/27a08bd3764a4203369174949c83b593ac3d.pdf?_ga=2.164714940.2077251912.1600255782-1268713889.1595631734
https://pdfs.semanticscholar.org/46d7/27a08bd3764a4203369174949c83b593ac3d.pdf?_ga=2.164714940.2077251912.1600255782-1268713889.1595631734
http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/IAWA%20J_2006.pdf
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Fiber composition of packaging grade papers as determined by the 

Graff “C” staining test. S. Adamopoulos; J.-V. Oliver. Wood and Fiber 
Science 38(4): 567 – 575. (2006) 

https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/view/2111/2111  (em Inglês) 

 

Quantification of softwood, hardwood and nonwoody fiber content in 
packaging grade pulps. S. Adamopoulos. TAPPI Journal 5(03): 27 – 32. 
(2006) 

http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/TAPPI%20JOURNAL.pdf  (em Inglês) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Quantifying+Fibers+Packaging+Papers.pdf 

(em Inglês) 
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https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&d

ateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA 

(Fotomicrografias de madeiras de Eucalyptus – em Inglês) 

e 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&dateRa

ngeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA  

(Fotomicrografias de madeiras de Pinus – em Inglês) 

e 

http://www.econotech.com/microscopy/index.php
https://insidewood.lib.ncsu.edu/
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA


321 
 
 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&dat

eRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA 

(Fotomicrografias de madeiras de Araucaria – em Inglês) 

 

Trees types and names. Basics of wood anatomy. E. Wheeler. North 

Carolina State University. 32 slides. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.yumpu.com/en/document/read/11779672/tree-types-and-names-inside-

wood (em Inglês) 

 

Fiber. Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 15.09.2020: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber   (em Inglês) 

 

Wood microscopy. Bibliography. Smithsonian Museum. 39 pp. Acesso em 
15.09.2020: 

https://www.si.edu/mci/downloads/bibliographies/wood_microscopy_bibliography.pdf  

(em Inglês) 

 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://www.yumpu.com/en/document/read/11779672/tree-types-and-names-inside-wood
https://www.yumpu.com/en/document/read/11779672/tree-types-and-names-inside-wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber
https://www.si.edu/mci/downloads/bibliographies/wood_microscopy_bibliography.pdf
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Wood microscopy. Imagens Google. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.google.com/search?q=microscopy+wood&tbm=isch&ved=  (em Inglês) 

 

Wood anatomy. Imagens Google. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.google.com/search?q=wood+anatomy+&tbm=isch&ved= (em Inglês) 

 

Paper microscopy. Imagens Google. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.google.com/search?q=microscopy+paper&tbm=isch&ved= (em Inglês) 

 

Wood identification. Vídeos YouTube. Canal ColfaxMath. Acesso em 

02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=5WMqwTnZ-qs (em Inglês) 

 

Application Note: Paper samples. Sample preparation for SEM related 
instrument Leica EM RES102. Leica Microsystems. 04 pp. Acesso em 
02.10.2020: 

https://www.google.com/search?q=microscopy+wood&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=wood+anatomy+&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=microscopy+paper&tbm=isch&ved
https://www.youtube.com/watch?v=5WMqwTnZ-qs
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https://downloads.leica-

microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Pape

r_Samples_EN.pdf (em Inglês) 

 

Wood Structure and Forest Products. Course FOR 4362. D.W. Patterson. 

School of Forest Resources. University of Arkansas at Monticello. Acesso em 
02.10.2020: 

http://www.afrc.uamont.edu/pattersond/Coursework/Undergrad/section1notes.htm (em 

Inglês) 

 

A árvore. Estrutura. Ciclo vegetativo. Crescimento. J.M.Q. Oliveira. 
Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Departamento de Engenharia de 
Madeiras. 19 pp. Acesso em 02.10.2020: 

http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/jqomarcelo/BF/BF_AsArvores.pdf  (em 

Português) 

 

https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20EM%20RES102/Application%20Notes/AN_EMRES102_Paper_Samples_EN.pdf
http://www.afrc.uamont.edu/pattersond/Coursework/Undergrad/section1notes.htm
http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/jqomarcelo/BF/BF_AsArvores.pdf
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Gymnosperm stem circular bordered pits in Pinus wood.  

Berkshire Community College. Bioscience Image Library. CommonsWikimedia. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gymnosperm_Stem_Circular_Bordered_Pits_i

n_Pinus_Wood_(36484401545).jpg  (em Inglês) 

 

Wood anatomy. CommonsWikimedia. Acesso em 02.10.2020: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wood_anatomy (em Inglês) 

 

Microscopic images of stems. CommonsWikimedia. Acesso em 02.10.2020: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Microscopic_images_of_stems (em 

Inglês) 

 

The Paper Project. A new light on paper. C. Kazilec; G. Valentine. School 
of Life Sciences. Arizona State University. Acesso em 02.10.2020: 

http://paperproject.org/index.html (Página do projeto - em Inglês) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gymnosperm_Stem_Circular_Bordered_Pits_in_Pinus_Wood_(36484401545).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gymnosperm_Stem_Circular_Bordered_Pits_in_Pinus_Wood_(36484401545).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wood_anatomy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Microscopic_images_of_stems
http://paperproject.org/index.html
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e 

http://paperproject.org/slcmgallery.html (Web gallery - Scanning laser confocal 

microscope – em Inglês) 

e 

http://paperproject.org/semgallery.html (Web gallery - Scanning electron microscope – 

em Inglês) 

e 

http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/kazilek.htm (em Inglês) 

e 

http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/paper1.htm (em Inglês) 

e 

http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/paper2.htm (em Inglês) 

 

Atlas of plant anatomy. P. Schulte. University of Nevada Las Vegas. Acesso 
em 02.10.2020: 

https://schulte.faculty.unlv.edu/Anatomy/Anatomy.html (em Inglês) 

http://paperproject.org/slcmgallery.html
http://paperproject.org/semgallery.html
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/kazilek.htm
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/paper1.htm
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/micro2/content/3dmicro/paper2.htm
https://schulte.faculty.unlv.edu/Anatomy/Anatomy.html
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Plant anatomy. Botany 402/502. R.D. Meicenheimer.  Miamy University. 

Acesso em 02.10.2020: 

http://www.cas.miamioh.edu/~meicenrd/ANATOMY/syllabus.html#topical%20syllabus  
(em Inglês) 

 

Informações sobre madeiras. Consultas Online. IPT – Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.ipt.br/consultas_online/informacoes_sobre_madeira/busca  (em 

Português)   

 

Paper DIN-A4.  M. Carbajo. Images at ThermoFisher Scientific. Electro 
Microscopy Solutions. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.fei.com/image-gallery/paper-fibers/#gsc.tab=0 (em Inglês) 

 

http://www.cas.miamioh.edu/~meicenrd/ANATOMY/syllabus.html#topical%20syllabus
https://www.fei.com/image-gallery/paper-fibers/#gsc.tab=0
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What an edge of a piece of paper really looks like. Reddit.com. Acesso 
em 02.10.2020: 

https://www.reddit.com/r/microscopy/comments/aqbf51/what_an_edge_of_a_piece_of

_paper_really_looks_like/  (em Inglês) 

  

Paper types. Images. North Dakota State University. Electron Microscopy 
Center. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.ndsu.edu/em_lab/images/sem_images/papers/ (em Inglês) 

 

Anatomia da madeira. Dokumen.tips. Apresentação em PowerPoint: 81 
slides. Acesso em 02.10.2020: 

https://dokumen.tips/download/link/aula-de-anatomia-de-madeira (em Português) 

 

Madeiras. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gerência de Ensino e 

Pesquisa. Departamento Acadêmico de Construção Civil. Curso de Engenharia 
Civil. Apresentação em PowerPoint: 44 slides. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.reddit.com/r/microscopy/comments/aqbf51/what_an_edge_of_a_piece_of_paper_really_looks_like/
https://www.reddit.com/r/microscopy/comments/aqbf51/what_an_edge_of_a_piece_of_paper_really_looks_like/
https://www.ndsu.edu/em_lab/images/sem_images/papers/
https://dokumen.tips/download/link/aula-de-anatomia-de-madeira
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpaginapessoal.utfpr.edu.br%2Farthurmedeiros%2Fmateriais-de-
construcao%2FAula%252009%2520-%2520MADEIRAS%2520-
%2520MACRO%2520ESTRUTURA.pdf%2Fat_download%2Ffile&psig=AOvVaw3ycpdfXYYBNKNzHDgYcDyu&ust=160166053619

7000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC6ODL-JPsAhWoBLkGHS4NCroQr4kDegUIARDwAQ  (em Português) 

 

Morfologia Vegetal. Aula 06 – Tecidos fundamentais. G. Ceccantini. 
Vídeos YouTube. Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 

Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=VBLDovqrJh4 (em Português) 

 

Morfologia Vegetal. Aula 08 - Sistema Vascular – Xilema. G. Ceccantini. 
Vídeos YouTube. . Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBD9hVaNVw4  (em Português) 

 

Morfologia Vegetal. Aula 09 - Sistema Vascular – Floema. G. Ceccantini. 
Vídeos YouTube. . Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpaginapessoal.utfpr.edu.br%2Farthurmedeiros%2Fmateriais-de-construcao%2FAula%252009%2520-%2520MADEIRAS%2520-%2520MACRO%2520ESTRUTURA.pdf%2Fat_download%2Ffile&psig=AOvVaw3ycpdfXYYBNKNzHDgYcDyu&ust=1601660536197000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC6ODL-JPsAhWoBLkGHS4NCroQr4kDegUIARDwAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpaginapessoal.utfpr.edu.br%2Farthurmedeiros%2Fmateriais-de-construcao%2FAula%252009%2520-%2520MADEIRAS%2520-%2520MACRO%2520ESTRUTURA.pdf%2Fat_download%2Ffile&psig=AOvVaw3ycpdfXYYBNKNzHDgYcDyu&ust=1601660536197000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC6ODL-JPsAhWoBLkGHS4NCroQr4kDegUIARDwAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpaginapessoal.utfpr.edu.br%2Farthurmedeiros%2Fmateriais-de-construcao%2FAula%252009%2520-%2520MADEIRAS%2520-%2520MACRO%2520ESTRUTURA.pdf%2Fat_download%2Ffile&psig=AOvVaw3ycpdfXYYBNKNzHDgYcDyu&ust=1601660536197000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC6ODL-JPsAhWoBLkGHS4NCroQr4kDegUIARDwAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpaginapessoal.utfpr.edu.br%2Farthurmedeiros%2Fmateriais-de-construcao%2FAula%252009%2520-%2520MADEIRAS%2520-%2520MACRO%2520ESTRUTURA.pdf%2Fat_download%2Ffile&psig=AOvVaw3ycpdfXYYBNKNzHDgYcDyu&ust=1601660536197000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC6ODL-JPsAhWoBLkGHS4NCroQr4kDegUIARDwAQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBLDovqrJh4
https://www.youtube.com/watch?v=cBD9hVaNVw4
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https://www.youtube.com/watch?v=d2Cd5yCVgqI  (em Português) 

 

Morfologia Vegetal.  Aula 12 - Caule – Morfologia. G. Ceccantini. Vídeos 
YouTube. . Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3t9SWBW6JI  (em Português) 

 

Morfologia Vegetal.  Aula 13 - Caule – Anatomia. G. Ceccantini. Vídeos 

YouTube. . Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=rp_p82HTxRk  (em Português) 

 

Histologia vegetal: Tecidos de condução de seiva. Aula 14. G. Goulart. 

Vídeos YouTube. Canal Biologia Professor Guilherme.  Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=op2sza0Jf2I (em Português) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2Cd5yCVgqI
https://www.youtube.com/watch?v=u3t9SWBW6JI
https://www.youtube.com/watch?v=rp_p82HTxRk
https://www.youtube.com/watch?v=op2sza0Jf2I
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Morfologia Vegetal. Aula 17 - Anatomia da Madeira. G. Ceccantini. 
Vídeos YouTube. . Canal Univesp - Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=0pVfOpylmcE  (em Português) 

 

The anatomy and organization of wood. Britannica Encyclopedia. Acesso 

em 02.10.2020: 

https://www.britannica.com/plant/tree/The-anatomy-and-organization-of-

wood#ref61056  (em Inglês) 

 

Papel (e links a tipos de papéis). Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 

02.10.2020: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel  (em Português) 

 

Paper Conservation Wiki. Wiki. A Collaborative Knowledge Resource. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=0pVfOpylmcE
https://www.britannica.com/plant/tree/The-anatomy-and-organization-of-wood#ref61056
https://www.britannica.com/plant/tree/The-anatomy-and-organization-of-wood#ref61056
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
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https://www.conservation-wiki.com/wiki/Paper_Conservation_Wiki   (em Inglês)  

 

Book and Paper Group Wiki. Wiki. A Collaborative Knowledge Resource. 

Acesso em 02.10.2020: 

https://www.conservation-wiki.com/wiki/Book_and_Paper_Group_Wiki  (em Inglês)  

 

IAWS – International Academy of Wood Science. Website institucional. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://iaws-web.org/en/m-160/organization.html  (em Inglês)  

 

IAWA – International Association of Wood Anatomists. Website 
institucional. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.iawa-website.org/  (em Inglês) 

 

IPH – International Association of Paper Historians. Website 
institucional. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.conservation-wiki.com/wiki/Paper_Conservation_Wiki
https://www.conservation-wiki.com/wiki/Book_and_Paper_Group_Wiki
https://iaws-web.org/en/m-160/organization.html
https://www.iawa-website.org/
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http://www.paperhistory.org/index.php (em Inglês) 

e 

http://www.paperhistory.org/Publications/ (Materiais da Revista IPH – International 

Paper History e anais de congressos da entidade – em Inglês) 

e 

http://www.paperhistory.org/Archive/  (Arquivos – em Inglês) 

 

International Wood Collectors Society. Website institucional. Acesso em 
02.10.2020: 

https://www.woodcollectors.org/  (em Inglês) 

 

Center for Wood Anatomy Research. The Forest Products Laboratory. USA. 
Acesso em 02.10.2020: 

https://www.fpl.fs.fed.us/research/centers/woodanatomy/index.php  (em Inglês) 

 

http://www.paperhistory.org/index.php
http://www.paperhistory.org/Publications/
http://www.paperhistory.org/Archive/
https://www.woodcollectors.org/
https://www.fpl.fs.fed.us/research/centers/woodanatomy/index.php
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Innovative tools for wood identification. GTTN – Global Timber Tracking 
Network. Acesso em 02.10.2020: 

https://globaltimbertrackingnetwork.org/users/innovative-tools-for-wood-identification/  

(em Inglês) 

 

Sotwood anatomy. E. Meier. The Wood Database. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/softwood-anatomy/ (em Inglês) 

 

Hardwood anatomy. E. Meier. The Wood Database. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/hardwood-anatomy/  (em Inglês) 

 

How wood is formed in trees. The Wood Database. Acesso em 02.10.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/what-is-wood/  (em Inglês) 

  

Sugar gum (Eucalyptus cladocalyx) under the microscope. Northern 
United Forestry Group. Austrália. Acesso em 02.10.2020: 

https://globaltimbertrackingnetwork.org/users/innovative-tools-for-wood-identification/
https://www.wood-database.com/wood-articles/softwood-anatomy/
https://www.wood-database.com/wood-articles/hardwood-anatomy/
https://www.wood-database.com/wood-articles/what-is-wood/
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http://www.nufg.org.au/sugar_gum_under_the_microscope.htm  (em Inglês) 

 

 
 

Estrutura anatômica da madeira e ultraestrutura da fibra. J.L. Gomide. 
42 pp. (Sem referência de fonte e de data) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/SD_Estrutura_Madeira.pdf 

http://www.nufg.org.au/sugar_gum_under_the_microscope.htm
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/SD_Estrutura_Madeira.pdf
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Wet fiber deformability. R. Lowe; A. Ragauskas. Biorefinery site. College of 

Engineering. The University of Tennessee. Apresentação em PowerPoint: 15 
slides. (Sem referência de data) 

http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/wet%20fiber%20deformability.pdf  (em 

Inglês)  

 

Introdução à anatomia vegetal. Biblioteca Digital de Licenciatura em 
Ciências Biológicas a Distância. UFPB – Universidade Federal da Paraíba. 50 
pp. (Sem referência de data e de autor) 

http://portal.virtual.ufpb.br/biologia/novo_site/Biblioteca/Livro_4/7-

Anatomia_Vegetal.pdf (em Português) 

 

Estrutura anatômica da madeira de canela. Ocotea pulchela. A. Costa. 

UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina. 22 pp. (Sem referência 
de data) 

http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/wet%20fiber%20deformability.pdf
http://portal.virtual.ufpb.br/biologia/novo_site/Biblioteca/Livro_4/7-Anatomia_Vegetal.pdf
http://portal.virtual.ufpb.br/biologia/novo_site/Biblioteca/Livro_4/7-Anatomia_Vegetal.pdf
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https://www.yumpu.com/pt/document/read/12640276/microsoft-powerpoint-

pontua307325es111-udesc-joinville  (em Português) 

 

 

                       
 

 

 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/12640276/microsoft-powerpoint-pontua307325es111-udesc-joinville
https://www.yumpu.com/pt/document/read/12640276/microsoft-powerpoint-pontua307325es111-udesc-joinville
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VALEU AMIGOS, AGRADEÇO SUA PRESENÇA E ATENÇÃO... 
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Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o 
Eucalyptus Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 
Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da 

PinusLetter, bem como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores 
informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 

 

 

mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

