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Criador dessa edição da Eucalyptus Newsletter: Celso Foelkel 
 
 

Uma realização: 

 

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento 

 
 

 

    

 

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


4 
 
 

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 
 
As minhas relações com as fibras e polpas de madeira passaram a 
acontecer durante meu período de estudos no colegial no Instituto de 

Educação Experimental de Jundiaí, nas aulas de Botânica e Química. 
Na época (1964 e 1965) nossos mestres nessas disciplinas foram: 
professor Nassir Alves na Botânica e professor João Alberto Copelli na 

Química. Professor Nassir era uma pessoa simples, dedicada e muito 
criteriosa, ensinando-nos a Botânica em todos seus principais 
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fundamentos. Com ele, comecei a aprender sobre anatomia das 
madeiras de coníferas e folhosas. Já o professor Copelli se destacava 
pelo foco em aplicações práticas da Química. Em uma dessas aulas, 

nosso colega de classe, Vasco Picchi, apresentou uma palestra sobre 
uma sua visita à Fibra, uma empresa de fabricação de rayon, viscose e 
fibras têxteis a partir de polpa solúvel, na cidade de Americana/SP. 

Foram essas minhas primeiras motivações para procurar entender 
mais sobre os recursos fibrosos da madeira e de outros materiais e os 
seus produtos derivados (papel, viscose, absorventes, filtros, etc., 
etc.). 

 
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. 
 



9 
 
 

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 da 

madeira 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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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. 

 
Assim, 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. 
 

A partir dessa visão, que se somaram a outras visões como 
mercadológicas, financeiras, gerenciais e ambientais, eu fui 
construindo uma carreira e um banco de conhecimentos que aprecio 



11 
 
 

dividir e compartilhar com amigos e sociedade através de nossas 
publicações da Grau Celsius e de meus Relatos de Vida. 
 

Afortunadamente, fui recebendo ajuda e motivação pelo envolvimento 
de outras tantas pessoas que me ajudaram a somar conhecimentos 
sobre as fibras, madeiras e polpas. 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 fibras e polpas 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). 
Depois disso, somaram-se experiências em outras empresas do setor 
de base florestal e acadêmico, a partir de 1998 atuando em ensino 

universitário, consultoria e treinamentos (UFSM, Fibria, VCP, Eucatex, 
Santher, Melhoramentos, 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. 

 

        
Carmen Borges e Sérgio Menochelli pesquisando no microscópio eletrônico 

da Riocell durante os anos 1990’s 
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Com relação às fibras e polpas celulósicas, minha paixão por elas é 

muito acima do que as enxergar apenas e tão somente como 

mercadorias para se comercializar. 
Desde o início de minha vida acadêmica aprendi a olhar para elas 
tanto a olho nu, lupa ou mesmo microscópios óticos e eletrônicos. 

 
Fui assim buscando e encontrando explicações para os desempenhos 
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. 
 

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. 
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Por felicidade e também por muita vontade e dedicação, reconheço 
hoje que as fibras e polpas sempre estiveram ao meu alcance para 
estudar sobre elas e poder então compartilhar os conhecimentos 

adquiridos. Por essa razão estou criando esse presente documento, 
que lhes trago com algumas relíquias do passado. Acredito que ele 
possa ser de muita utilidade para grande contingente de pessoas 

interessadas em conhecer mais sobre nossas  
Fibras & Polpas Celulósicas 

 

 
 

E assim a vida continua, para todos nós. E para os recursos naturais, 
onde se encontram as fibras e consequentes polpas celulósicas, 

disponibilizadas em árvores e outras matérias-primas para serem 

utilizadas com sabedoria e sustentabilidade pela sociedade humana. 



15 
 
 

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. 
 
 

  
Cabeça e parte traseira de formiga e grãos de pólen de acácia negra 

Microscopia eletrônica de varredura 

 
 

Por toda essa história vivenciada em equipes diversas e 
multidisciplinares, trago a seguir uma relação de pessoas com as 
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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: 
 

Anísio Azzini 

Calvino Mainieri 

Carmen Borges 

Celívio Heidrich 

Ceslavas Zvinakevicius 
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Clóvis Ferraz de Oliveira Santos 

Cristina de Jesus Caldeira 

Dirceu Ciaramello 

Edvins Ratnieks 

Francides Gomes da Silva Júnior 

Geraldo José Zenid 

João Peres Chimelo 

José Lívio Gomide 

José Mauro de Almeida 

José Newton Cardoso Marchiori 

José Otávio Brito 

Luiz Ernesto George Barrichelo 

Mário Tomazello Filho 

Nanuza Luiza de Menezes 

Olívia Lopes 
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Paulo César Botosso 

Roberto da Silva Ramalho 

Salvador de Toledo Piza Júnior 

Sandra Bibiana Arango Alzate 

Sérgio Menochelli 

Silvana Nisgoski 

Umberto Klock 

Vail Manfredi 

Verônica Angyalossy 

 

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

mencionar também 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: 
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Celulose Nipo-Brasileira 

CMPC Celulose Riograndense 

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 de São Paulo 

Regmed 

Riocell – Rio Grande Companhia de Celulose do Sul 

Suzano Papel e Celulose 

Universidade Federal de Santa Maria 

Universidade Federal de Viçosa 

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 e identificação de madeiras e fibras celulósicas e polpas 

para fabricação de papéis, também relacionados por ordem de 
primeiro nome: 

 

Alberto Caperos Sierra 

Brian Augustus Meylan 

Bohumil Francis Kukachka 

Diana M. Smith 

Elisabeth Anne Wheeler 

Dinesh Fernando 

I. Strelis 

Irvin H. Isenberg 

J.L. Serfaty Simon 

José Antonio García Hortal 

Juan Eduardo Diaz-Vaz Olmedo 
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Jugo Ilic 

John F. Graff 

Katherine Esau 

Marja-Sisko Ilvessalo-Pfäffli 

Martin A. Hubbe 

Pekka Komulainen 

Pieter Baas 

Pratima Bajpai 

Richard Kenneth Bamber 

Robert Evans 

Rob Landley 

Robert Paul Kibblewhite 

Robert William Kennedy 

Russel A. Parham 

Stergios Adamopoulos 

Wilfred A. Coté, Jr. 
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Microscopia ótica 

 

0  
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Como demonstração da importância que o conhecimento científico 

e tecnológico do setor de celulose e papel depende também do 

conhecimento da anatomia das madeiras e de seus constituintes 

químicos e fibrosos, coloco para leitura dois dos capítulos do 

Eucalyptus Online Book. 

 

Neles eu uso com intensidade 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) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT15_ImpregnacaoCavacos.pdf


24 
 
 

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) 

 

 

 

Esse tipo de rota tecnológica merece ser entendida e aprendida 
através da leitura de muitos livros, alguns mostrados a seguir. 

Todos eles são parte de minha biblioteca particular que ainda 

mantenho com orgulho junto a uma biblioteca digital 
armazenada em meus computadores. Muitos desses tesouros 

estou compartilhando como obras icônicas na seção de 
Referências de Literaturas Técnicas e Científicas mais adiante 

nessa edição da Eucalyptus Newsletter. 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf
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Objetivos e metas dessa edição número 82 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 fibras e polpas uma 

coleção imperdível de imagens anatômicas desses materiais 

 

 Disponibilizar para estudantes, professores e técnicos do setor 

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 das madeiras e de seus 

constituintes de forma tal que técnicos e pesquisadores não se 

esqueçam de que a celulose utilizada para fabricar papel e 

derivados químicos de celulose têm origem do trabalho das 

plantas que constroem seus corpos com esses elementos 

anatômicos 
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 Incentivar a que nossos estudantes, técnicos e profissionais do 

setor de celulose e papel possam refletir sobre como a madeira 

está construída e estruturada e quais as melhores maneiras de 

obter celulose e papel, não considerando os cavacos de 

madeira e as folhas de celulose de mercado como simples 

matérias-primas estáticas e para uso industrial 

 

 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 

continuação do aprendizado.  Ofertar o acesso a um banco de 

dados de conhecimentos vitais com cerca de 170 referências 

de artigos, catálogos, livros e websites disponibilizados com 
endereços de web para permitir a agregação desses 
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conhecimentos em processos de otimização da produção, 

comunicação e utilização das madeiras, polpas e distintos tipos 

de papéis obtidos de matérias-primas fibrosas brasileiras e 

internacionais 
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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 82 
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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 Fonte das Fibras e Polpas 

 
2.  Identificação e Quantificação de Fibras em Polpas e Papéis 

 

3. Imagens de Fibras e Polpas de Eucalyptus 
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  3.1. Imagens em microscopia ótica - Eucalyptus 

  3.2. Imagens em microscopia eletrônica - Eucalyptus 

  3.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica - 

Eucalyptus 

  3.4. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica - 

Eucalyptus 

 

 
4.  Imagens de Fibras e Polpas de Pinus 

 
  4.1. Imagens em microscopia ótica - Pinus 

  4.2. Imagens em microscopia eletrônica - Pinus 

  4.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica - Pinus 

  4.4. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica - 

Pinus 
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5.  Imagens de Fibras e Polpas de Araucária 

 
        5.1. Imagens em microscopia ótica - Araucária 

     5.2. Imagens em microscopia eletrônica - Araucária 

           5.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica - 

Araucária 

 

6.  Imagens de Fibras e Polpas de Bagaço de Cana 
 
        6.1. Imagens em microscopia ótica - Bagaço 

     6.2. Imagens em microscopia eletrônica - Bagaço 

           6.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica - 

Bagaço 
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7.  Imagens de Fibras e Polpas de Bambu 
 
        7.1. Imagens em microscopia ótica - Bambu 

 

 
8.  Imagens de Fibras e Polpas de outras Folhosas 

(“Hardwoods”) 
 

    8.1. Imagens em microscopia ótica – Outras Folhosas 

          8.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras Folhosas 

          8.3. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica - 

Outras Folhosas 

 
9.  Imagens de Fibras e Polpas de outras Coníferas 

(“Softwoods”) 
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        9.1. Imagens em microscopia ótica – Outras coníferas 

     9.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras coníferas 

           9.3. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica - 

Outras coníferas  

 

10. Imagens de Fibras de outros tipos de Matérias-Primas 
Fibrosas 

 
            10.1. Imagens em microscopia ótica – Outras Matérias -

Primas 

           10.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras 

Matérias-Primas 

 

11. Imagens de Feixes (shives) e Aglomerados ou Nódulos 
de Fibras em Polpas 
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        11.1. Imagens em microscopia ótica 

     11.2. Imagens em microscopia eletrônica 

 

12. Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 

 
13. Referências de Literaturas Técnicas e Científicas 
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Fibras, elementos de vaso, fragmentos de fibras e finos 

parenquimatosos em polpa de eucalipto 
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        Em geral se chamam a esses elementos de fibras celulósicas, 

mas eles são muito mais que apenas fibras 

 

No caso das polpas obtidas de folhosas, estão sempre presentes nas 

polpas: fibras da madeira, elementos de vaso e células de parênquima 
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Tema 1: Assim é a Madeira – Principal Fonte das Fibras e 
Polpas 
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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 (incluindo as fibras celulósicas de suas 
polpas) podem guardar semelhanças e através das suas estruturas é 

possível se diferenciar as mesmas através de técnicas macro ou 
microscópicas 
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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 
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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: Identificação e Quantificação de Fibras em Polpas e 
Papéis 

 

 
A identificação de fibras celulósicas em polpas ou em papéis consiste 

em um tipo de conhecimento bastante especializado 
 

As atividades envolvidas exigem conhecimentos técnicos e científicos 
e muita experiência do analista 

 

 
Identificar e quantificar os tipos de fibras presentes em polpas e 

papéis se tornam necessárias em situações como: 
 

 Razões de natureza judiciais ou forenses, quando existe 

alguma demanda de alguém (pessoa física ou jurídica) em 

relação a outro 
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 Concorrência no mercado, quando um produtor deseja 

conhecer como estão constituídos os produtos dos 

concorrentes 

 

 Resgate histórico da composição de produtos papeleiros 

fabricados em épocas passadas por diferentes culturas da 

nossa civilização.  

Isso costuma ser praticado por historiadores do papel, cuja 

finalidade é a de buscar entender sobre os tipos de 

matérias-primas fibrosas que um determinado povo 

utilizava para fabricar os papéis presentes em livros, 

documentos, etc. 

 

Existem diversas obras clássicas sobre identificação de fibras 

papeleiras de origem natural e também de outras fibras chamadas 

de artificiais por serem produzidas pelos humanos (rayon, 

poliéster, viscose, lyocell, etc.) 
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Na seção final dessa edição, onde disponibilizamos inúmeras 

obras para leitura via endereços e links de web, existem diversos 

materiais que abordam essa temática com detalhes 

 

A quantificação de fibras consiste na determinação da proporção 

da presença de dois ou mais tipos de fibras em papéis ou em 

polpas de mercado 

 

Essa determinação é mais complexa e necessita de muito 

conhecimento e prática, tanto para identificar os componentes da 

mistura de fibras, como também para calcular a proporção em 

peso que cada um participa nela 

Além disso, no caso dos papéis, temos em sua composição não 

apenas fibras celulósicas, mas também: cargas minerais, colas, 

alvejantes, etc. 
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De forma geral, a identificação das fibras é realizada através de 

microscópios (óticos ou eletrônicos) 

 

Os materiais são amostrados para análise, são desagregados com 

cuidados especiais para individualizar as fibras sem danificar as 

mesmas 

 

Para a preparação das lâminas microscópicas, alguns analistas 

usam corantes especiais para ressaltar os componentes e facilitar 

a visualização e contagem dos mesmos 

 

Para a identificação pura e simples dos componentes presentes, 

basta apenas ir ao microscópio e avaliar o que está presente, sem 

se preocupar em quais proporções ocorrem 
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Para estudos de quantificação são necessários cálculos 

matemáticos e pesagens dos materiais em estudo 

 

A primeira etapa da quantificação é se preparar uma folha de 

papel em formador laboratorial com uma consistência a mais 

exata possível, em geral de 1 g/m² 

 

Com essa gramatura os elementos anatômicos ficam dispersos e 

não existe na verdade uma folha, apenas fibras colocadas sobre a 

tela do formador 

Remove-se a tela, seca-se a mesma em estufa sem circulação de 

ar para não se perder fibras 
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Depois, usa-se uma fita adesiva transparente (tipo durex ou 

scotch) para recolher áreas de elementos anatômicos. Cada área 

possui certo peso de polpa seca, que se calcula com base em uma 

regra de três simples, já que se sabe que cada metro quadrado da 

suposta folha teria 1 grama seca. 

 

Por exemplo: ao se retirar da folha uma área de 2 cm², teremos 

aderidas à fita adesiva a seguinte quantidade de material 

fibroso: 

 

1 g --------------- 1 m² ------------------ 10.000 cm² 

X --------------------------------------------- 2 cm² 

 

X = 0,2 mg de material seco fibroso 
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Identificação de Fibras 
 

 

A identificação de fibras tem duas finalidades básicas: 

 

 Qualificar as matérias-primas fibrosas presentes em uma 

determinada polpa comercial ou em algum papel 

 

 Qualificar o processo de produção de cada um dos 

constituintes das polpas ou papéis, uma vez que costuma 

acontecer misturas de fibras produzidas por processos 

distintos, em especial no caso dos papéis. 

Muitos papéis, como o caso dos papéis tissue podem conter 

tanto polpas kraft de fibras longas e curtas e também 

alguma adição de pastas de alto rendimento. 

Existem corantes especiais que ajudam na separação das 

fibras em função do processo pelo qual foram produzidas. 
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Existem dois tipos de corantes muito utilizados para identificar o 

processo de fabricação de polpas celulósicas: Graff C e Herzberg 

 

A composição química de cada um desses corantes, sua 

preparação e maneira de usar e avaliar os resultados podem ser 

encontradas em diversas de nossas referências de literatura na 

seção final dessa nossa newsletter. Nessa seção, existem 

referências de obras e de procedimentos padronizados tipo 

normas da TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper 

Industry, como da ISO – International Organization for 

Standardization. 
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Fonte:  A color atlas for fiber identification. John H. Graff 
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A identificação de fibras objetiva conhecer quais as matérias-

primas fibrosas que estão presentes na composição de algum 

papel ou polpa de mercado 

 

Existem inúmeras possibilidades de fibras celulósicas de madeiras 

estarem nesses produtos, seja individualmente ou misturadas até 

mesmo com fibras de materiais não-lenhosos, como babaçu, 

bagaço de cana, palha de cereais, etc. 

 

O analista que executa a avaliação em geral dispõe de um Atlas de 

Fibras para melhor identificar o que for encontrando. Na maioria 

das vezes, as polpas comerciais possuem um único tipo de 

material fibroso: Eucalyptus, Pinus, Betula, Populus, etc. 

 

Outras vezes, são encontradas não apenas material fibroso de 

coníferas como também de folhosas 
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O mesmo acontece com os papéis, piorada a situação de 

identificação pela presença de outros componentes meramente 

químicos 

 

As principais características das fibras que são usadas na 

identificação das mesmas são as seguintes: 

 

 Dimensões das fibras, elementos de vaso, células de 

parênquima, seja em seu comprimento como largura 

 

 Presença ou não de elementos de vaso. Como as coníferas não 

possuem elementos de vaso, quando eles não são encontrados 

nas amostras, há indicação que somente madeiras de coníferas 

foram utilizadas para fabricação. RESTA AGORA SABER 

QUANTAS FORAM & QUAIS? 
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 Características em destaque nas fibras, elementos de vaso e 

células de parênquima. Cada grupo ou família taxonômica 

vegetal possui atributos muitas vezes únicos, que permitem ao 

analista chegar a identificar com exatidão o gênero ou a 

espécie vegetal das polpas sendo analisadas. 

 

                             
 

Pontuação aureolada 

conectando duas fibras 
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 As pontuações são diminutos orifícios que conectam uma fibra 

à outra, ou a um elemento de vaso ou a células de parênquima. 

Eles podem ter forma e dimensões bem características, 

conforme a matéria-prima fibrosa. 

 

 

 A forma, o número, as dimensões e a distribuição das 

pontuações em fibras, traqueídos, elementos de vaso e células 

de parênquima permitem na maioria das vezes a identificação 

dos materiais presentes nas polpas e/ou papéis 

 

 

 Conforme os elementos anatômicos sendo conectados pelas 

pontuações, elas podem ter distintos formatos, frequências e 

distribuições 
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Pontuação: Aberturas nas paredes de células contíguas que 

permitem a comunicação entre elas, facilitando a migração da 

seiva e do licor de cozimento 

 

     

Pontuações e Elementos de Vaso 
Alguns dos principais referenciais para identificação de fibras 

Fonte: https://www.iawa-

website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf 
 

https://www.iawa-website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf
https://www.iawa-website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf
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Pontuações em elementos de vaso 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/fibre-testing-for-

paper-and-board-products-pdf.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/fibre-testing-for-paper-and-board-products-pdf.pdf
https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/fibre-testing-for-paper-and-board-products-pdf.pdf
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Um mesmo elemento anatômico pode ter mais de um tipo de 
pontuações, desde que se interconecte com tipos de células 

diferentes 

Pontuação pinoide em Pinus 

Pontuação Araucarioide em Araucaria 
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Tipo/frequência de pontuações são indicadores de espécies florestais 
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Pontuação aureolada de Pinus 

 

 

Pontuação 

simples em 

Eucalyptus 
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Araucaria   

                              Pinus    

Madeiras de Araucaria angustifolia e Pinus caribaea - Diferenças nas 

pontuações permitem identificar presença de suas fibras nas polpas 
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Os elementos de vaso, quando presentes, também possuem 

características que podem ser únicas para um determinado gênero ou 

espécie vegetal 

Dentre esses elementos diferenciais se destacam os apêndices nas 

extremidades que se parecem com narizes ou espinhos e as 

pontuações que se mostram diferentes quando o vaso se conecta com 

fibras ou com células de parênquima 
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Como já foi dito, a ausência de elementos de vaso são fortes 

indicações de que se tenham apenas materiais de coníferas na 

composição. 

 

Muitas vezes, o analista se confunde ao identificar como fibra de 

conífera uma estrutura de folhosa denominada Fibrotraqueído  

 

Fibrotraqueídos são traqueídos com parede bem grossa e com 

inúmeras pontuações. São estruturas de suporte e sustentação, 

bem como de condução das coníferas. 

 

Já os Traqueídos vasicêntricos são elementos anatômicos de folhosas 

que podem ser confundidos com traqueídos ou fibrotraqueídos. Eles 

em geral se encontram adjacentes aos elementos de vaso nas 

folhosas e possuem também funções de condução de seiva 



74 
 
 

 
Fonte: https://apps.jefpat.maryland.gov/woodandcharcoalid/Webpages-

trees/LargeImages-Misc/vessel-members.htm  

https://apps.jefpat.maryland.gov/woodandcharcoalid/Webpages-trees/LargeImages-Misc/vessel-members.htm
https://apps.jefpat.maryland.gov/woodandcharcoalid/Webpages-trees/LargeImages-Misc/vessel-members.htm
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Traqueídos vasicêntricos 

 

Fonte: 

https://www.researchgate.net/publication/235782941_Wood_anatomy_of_the_dicotyle

dons_indigenous_to_New_Zealand_26_Rutaceae/figures?lo=1 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/235782941_Wood_anatomy_of_the_dicotyledons_indigenous_to_New_Zealand_26_Rutaceae/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/235782941_Wood_anatomy_of_the_dicotyledons_indigenous_to_New_Zealand_26_Rutaceae/figures?lo=1
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Existem chaves taxonômicas de natureza anatômica que ajudam 

bastante a encontrar o tipo correto de matéria-prima fibrosa presente, 

pois essas chaves associam um grande número de características 

diferenciais a serem observadas pelo analista e ir checando as 

concordâncias com essas chaves 

 

Uma facilmente obtida e disponibilizada nessa nossa newsletter é a 

produzida pela TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper 

Industry como um de seus standards 

 

Disponível em: 

https://www.tappi.org/content/pdf/member_groups/wood%20products/0101r

100.pdf 

 

Apresentada em resumo com quadros de diferenciação de fibras: 

https://www.tappi.org/content/pdf/member_groups/wood%20products/0101r100.pdf
https://www.tappi.org/content/pdf/member_groups/wood%20products/0101r100.pdf
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Quantificação dos elementos anatômicos em polpas ou papéis 

 

 

Quantificar fibras em polpas ou papéis se refere a encontrar a 

mais correta proporção possível entre os tipos ou espécies de 

materiais fibrosos presentes 

 

A quantificação pode ser feita por analistas em microscópios ou 

por medidores automáticos que têm uma ação mais limitada e 

imprecisa. Eles podem diferenciar a presença de elementos de 

coníferas e folhosas, mas têm dificuldades em identificar sem o 

auxílio do analista quais são os materiais e as suas proporções. 

 

Logo, ao se usar medidores automáticos, sempre se deve 

completar com uma avaliação complementar do laboratorista 
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Com o sempre existe variabilidade entre as avaliações, sugere-se 

que sejam tomadas amostras representativas e que o número de 

repetições seja levado em conta em função dessa possível 

variabilidade dos resultados 

 

Quanto maior a variabilidade, mais repetições devem ser 

realizadas, podendo se determinar esse número de repetições a se 

fazer com base nas teorias de probabilidades estatísticas  

 

Sugiro também manter o mesmo analista para obtenção dos dados 

de quantificação numérica 

Esse analista deve ser bem treinado e conhecer muito bem o 

microscópio e as características das fibras, mesmo que esteja 

usando um Atlas de Fibras para ajudar a caracterização e 

identificação dos materiais fibrosos de diferentes tipos 
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A quantificação depende muito do peso e da quantidade de cada 

tipo de polpa, já que fibras de diferentes tipos possuem pesos 

unitários diferentes 

 

Os analistas devem então descobrir quais são os materiais 

fibrosos presentes na amostra sendo avaliada 

 

Seu primeiro passo é verificar se na amostra só existe um ou mais 

tipos de materiais fibrosos 

 

Também pode checar pela presença ou não de vasos, se se trata 

de uma amostra de fibras longas apenas ou de uma mistura 

incluindo também fibras curtas de folhosas 

E vice-versa 
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Descobertos os tipos de materiais fibrosos presentes, ele pode 

passar a avaliar as proporções entre eles na amostra 

Para isso, o analista vai necessitar buscar na literatura os 

respectivos Fatores-Peso de cada material presente na amostra 

 

 

Os Fatores-Peso são relações entre os pesos de cada tipo de 

material fibroso com um material considerado padrão e que 

recebe por isso mesmo um valor unitário (1) para seu fator-peso 

 

 

Os demais materiais receberão fatores-peso maiores ou menores 

que 1, desde que sejam mais pesados ou mais leves em relação ao 

material padrão 
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Em um estudo sobre “Análise quantitativa de fibras celulósicas”, 

logo a seguir citado como referência de literatura, realizamos a 

avaliação de Fatores-Peso de materiais fibrosos em uso no Brasil 

tendo a polpa kraft não branqueada de Araucaria angustifolia 

como valor padrão unitário (1) 

 

O artigo publicado em questão é o seguinte: 

 

Análise quantitativa de fibras celulósicas. C.E.B. Foelkel; L.E.G. 
Barrichelo; V. Manfredi; R. Fazanaro. O Papel (Setembro): 59 – 64. (1976) 

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

An%E1lise%20quantitativa%20de%20fibras%20celul%F3sicas.pdf    (em Português) 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/An%E1lise%20quantitativa%20de%20fibras%20celul%F3sicas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/An%E1lise%20quantitativa%20de%20fibras%20celul%F3sicas.pdf
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Determinamos naquele estudo de 1976 os Fatores-Peso de 

diversos materiais, sendo que todos foram inferiores ao valor 1 da 

Araucaria que é uma fibra bem longa e pesada 

 

Para finalidades de exemplificação, vamos utilizar os valores de 

Fator-Peso para as seguintes matérias-primas fibrosas: 

 

Polpa kraft não branqueada de Eucalyptus = 0,27854 

Polpa kraft não branqueada de Pinus          = 0,66919 

 

 

Isso indica que as fibras dessa polpa de Pinus são 2,4 vezes mais 

pesadas que as de eucalipto por unidade de comprimento de fibra 
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Vamos considerar um exemplo hipotético em que o analista 

recebe uma massa misturada com fibras kraft não branqueadas de 

Pinus e Eucalyptus e que essa massa seria utilizada para a 

fabricação de papel kraftliner 

 

A ele se solicita determinar a proporção quantitativa entre fibras 

de Pinus e Eucalyptus 

 

Procedimento da avaliação: 

 

 O analista começa sua avaliação produzindo uma folha de 

gramatura 1 g/m² conforme relatado anteriormente 

 Ele dá continuidade tomando algumas áreas dessa folha com 

uma fita adesiva transparente 

 Cada área recolhida é colocada em uma lâmina de vidro para 

ser levada à avaliação no microscópio ótico 
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 A ocular do microscópio possui uma seta ou um ponto fixo 

marcado nela para servir de referência conforme a lâmina é 

movimentada e esse ponto ou ponta da seta cruza os 

diferentes materiais fibrosos 

 Ao longo de um determinado comprimento da lâmina 

percorrido pelo ponto referência são contadas quantas vezes 

se cruzam por fibras e vasos de eucalipto ou traqueídos de 

Pinus 

 No caso de fibras longas, o ponto do cursor pode cruzar a 

mesma fibra mais de uma vez. Não importa que isso aconteça: 

cada vez que o ponto cruzar por uma fibra ao se movimentar 

no sentido do comprimento da lâmina o valor é contado, não 

importa que seja da mesma fibra. 
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Vamos considerar que o analista fez 10 lâminas com fita adesiva, 

todas da mesma forma, a partir da folha de 1 g/m² 

Na soma das contagens ele obteve: 

 Fibras contadas de Eucalyptus = 930 

Fibras contadas de Pinus = 1.130 

 

A proporção quantitativa entre os dois tipos de polpas para se 

fabricar o papel kraftliner será calculada como a seguir: 

Polpa Contagens Nº x Fator Peso Resultados 

Eucalyptus 930 930 x 0,27854 259,04 

Pinus 1.130 1.130 x 0,66919 756,18 

Total   1.015,22 
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As proporções entre as duas polpas fibrosas será calculada a 

partir desses valores: 

 

Proporção quantitativa em peso dos dois tipos de polpas fibrosas: 

 

Eucalyptus = [259,04: 1015,22] x 100 = 25,5% 

 

Pinus = [756,18: 1015,22] x 100 = 74,5% 
 

 

 

Relativamente simples, não é mesmo? 
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Tema 3: Imagens de Fibras e Polpas de Eucalyptus 
 

 
3.1 Imagens em microscopia ótica - Eucalyptus 

 

 

   
Fibras, shives e elementos de vaso de Eucalyptus grandis 
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Fibras e elementos de vaso de Eucalyptus grandis 

 
Polpa kraft de eucalipto  
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Fibras e vasos em madeira macerada de eucalipto 

 
Fibras e vasos em madeira macerada de Corymbia maculata 
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Elementos de vaso em Corymbia citriodora 
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Fibras e parênquima em Corymbia citriodora 
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Casca macerada Corymbia citriodora 

 
Casca macerada Corymbia citriodora 
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Madeira macerada de Eucalyptus grandis 
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Madeira macerada de Eucalyptus grandis 
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Casca macerada de E. grandis 

 
Floema da casca de E. grandis 
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Periderme de Eucalyptus grandis 

Ritidoma de Eucalyptus grandis 
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 Elemento de vaso de E. paniculata 

 

 Madeira macerada de E. propinqua 
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Madeira macerada de Eucalyptus robusta 
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Madeira macerada de Eucalyptus saligna 

Periderme de E. saligna 
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Periderme de Eucalyptus saligna 

 
Floema de E. saligna 
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Madeira macerada de E. urophylla 

Casca macerada de E. urophylla 
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         Fibras da casca macerada de  Eucalyptus urophylla 

   
                          Casca externa macerada de Eucalyptus urophylla 
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Madeira macerada de Eucalyptus tereticornis 
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3.2 Imagens em microscopia eletrônica - Eucalyptus 

 

       

Fibras partidas de Eucalyptus grandis 
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Fibras e elementos de vasos de eucaliptos 
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Fibras e vasos de polpas kraft de eucalipto 
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Maravilhosas paisagens anatômicas oferecidas pela Natureza  

...através das madeiras dos eucaliptos 
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Polpas kraft de eucaliptos 
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Traqueído vasicêntrico - Polpa hardwood 

Polpa kraft de eucalipto 
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 Madeira macerada Corymbia citriodora 

  

Madeira macerada de Eucalyptus grandis 
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Elementos de vaso em madeira macerada de Eucalyptus grandis 

Parede externa da fibra de E. grandis 
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Elemento de vaso em Eucalyptus grandis 

 

Feixe de células de parênquima em madeira macerada de E. grandis 
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Madeira macerada de Eucalyptus grandis 

 

Fibrotraqueído em polpa kraft de E. grandis 



115 
 
 

 

 

Fibras e parênquima radial em Eucalyptus grandis 
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Polpas kraft de eucalipto 
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Polpa kraft de eucalipto -  Secagem flash drying 
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  3.3. Imagens de polpas refinadas – Microscopia ótica – 

Eucalyptus 

 

 

 

Microfibrilação em polpa de eucalipto 
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Pasta CTMP de eucalipto 

     
Pasta termomecânica de chapa dura de madeira de eucalipto 



120 
 
 

  3.4. Imagens de polpas refinadas - Microscopia eletrônica – 

Eucalyptus 

 

 
Pasta CTMP de eucalipto 
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Polpa kraft de eucalipto a 20 ºSR – Zero refino 

    

Polpa kraft eucalipto – 31ºSR 
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 Polpa kraft eucalipto – 31ºSR 

 

Polpa kraft eucalipto – 38 ºSR 
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Polpa kraft eucalipto – 43ºSR 
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 Polpa kraft eucalipto – 43ºSR 

 Polpa kraft eucalipto – 51ºSR 
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Polpa refinada e desfibrilada de eucalipto 
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Pontos de ligação entre fibras de eucalipto 
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Tema 4: Imagens de Fibras e Polpas de Pinus 
 

 
  4.1. Imagens em microscopia ótica – Pinus 

 

 

   
Madeira macerada Pinus caribaea 
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Madeira macerada Pinus echinata 

 

 
Pontuações em fibras de Pinus elliottii 
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Pontuações em fibras de Pinus elliottii 

   
Madeira macerada Pinus khesyia 
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Traqueídos de Pinus oocarpa 

 
Traqueídos de Pinus patula 
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Pontuações em traqueídos de Pinus taeda 
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  4.2. Imagens em microscopia eletrônica – Pinus 

 

 

 
Polpa kraft de Pinus caribaea hondurensis 
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-   

Polpa kraft de Pinus radiata 

 
Polpa kraft de Pinus taeda 
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Polpa kraft de Pinus taeda 
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  4.3. Imagens de polpas refinadas – Microscopia ótica – Pinus 

 

 

 

Fibras de Pinus suavemente refinadas 
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Polpas Pinus taeda com intensidades crescentes refino (de 1 a 6)

   
 



138 
 
 

 

 

 

  

Polpas refinadas de Pinus taeda 
Observar desfibrilamento 
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  4.4. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica - 

Pinus 
 
 

 
 

  
Polpa kraft refinada Pinus – Origem Espanha 
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Polpas kraft de Pinus radiata – 13ºSR 

 

 



141 
 
 

 

Polpas kraft de Pinus radiata – 19ºSR 

    

Polpas kraft refinadas de Pinus radiata entre 21 a 25ºSR 
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Polpa TMP de Pinus radiata  
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Tema 5: Imagens de Fibras e Polpas de Araucária 
 

 
        5.1. Imagens em microscopia ótica – Araucária 

 

 

Madeira macerada de Araucária 
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Madeira macerada de Araucária 
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     5.2. Imagens em microscopia eletrônica - Araucária 

 

 Polpa sulfito de Araucária 

 Polpa sulfito de Araucária 
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         5.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica - 

Araucária 

 

 
Pasta mecânica de Araucária 
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Tema 6: Imagens de Fibras e Polpas de Bagaço de Cana 
 
        6.1. Imagens em microscopia ótica – Bagaço 

 

Polpa de Bagaço de Cana 
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     6.2. Imagens em microscopia eletrônica - Bagaço 

 

Polpa CTMP de Bagaço 
 

Elemento de vaso de Bagaço 
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           6.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia ótica – 

Bagaço 

 

 

 Polpa Bagaço Zero refino 
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Polpa Bagaço 2,5 minutos Jokro mill 

  

Polpa Bagaço 5 minutos Jokro mill
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Tema 7: Imagens de Fibras e Polpas de Bambu 
 

 
        7.1. Imagens em microscopia ótica - Bambu 

 

 

Material sólido de Bambu 
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Células amiláceas de Bambu 

 Material macerado de Bambu 
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Material macerado de Bambu 
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Tema 8: Imagens de Fibras e Polpas de outras Folhosas 
(“Hardwoods”) 

 
 

    8.1. Imagens em microscopia ótica – Outras Folhosas 

 

  
Polpas de Acacia mearnsii 
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Elementos de vaso e fibras de Acacia mearnsii 
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Polpa kraft de Boleira (Joannesia princeps) 
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Madeira macerada de Bracatinga 

    
Madeira macerada de Caixeta (Tabebuia cassinoides) 
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Polpa kraft de Embaúba (Cecropia sp.) 
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Material macerado Kiri (Paulownia sp.) 

Madeira macerada de Gmelina arborea 
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Madeira macerada de Gmelina arborea 
 

 

 
 



161 
 
 

 

 
Madeira macerada de Guapuruvu - Schizolobium parahyba 
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Madeira macerada de Grevillea robusta 
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          8.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras Folhosas 

 

 Polpa solúvel de Acacia mearnsii 

 

Polpa krat de bétula 
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Polpa Dissolving Grade de Folhosa 
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Polpa kraft de Gmelina arborea 
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Elemento de vaso Populus tremuloides (Aspen) com suas 
pontuações em destaque 
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Polpa kraft de hardwood - Visão de um traqueído vasicêntrico 

 

Fenômeno de latência em fibra curta 
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Polpas kraft de folhosas norte-americanas 
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Polpas kraft de folhosas norte-americanas 
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Polpas kraft de folhosas norte-americanas 
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Polpa kraft de folhosa desconhecida 
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          8.3. Imagens de polpas refinadas – Microscopia eletrônica -  

Outras Folhosas 

 

 

Polpa kraft refinada de folhosas norte-americanas 
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Tema 9: Imagens de Fibras e Polpas de outras Coníferas 
(“Softwoods”) 

 
 

        9.1. Imagens em microscopia ótica – Outras Coníferas 

      

 
Madeira macerada de Agathis sp. 
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Madeira macerada de Agathis sp. 

 
Madeira macerada de Cryptomeria japonica 
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Madeira macerada de Cunninghamia lanceolata 
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Madeira macerada Cupressus lusitanica 
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Madeira macerada Podocarpus lambertii 
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Madeira macerada Podocarpus sellowii 
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9.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras Coníferas 

 

 

 Polpa de conífera norte-americana 

 Polpa de conífera canadense 
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 Polpa de conífera sueca 

    
Polpa kraft de conífera americana 



181 
 
 

 

 
Polpa de conífera finlandesa 

 Polpa fluff - Conífera norte-americana 
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Polpas kraft de spruce 
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 Polpa kraft de conífera australiana 

    
Polpas kraft de coníferas norte-americanas 
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Polpas kraft de coníferas norte-americanas 
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Polpas kraft de coníferas norte-americanas 
 

 

 

 



186 
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           9.3. Imagens de polpas refinadas - Microscopia eletrônica – 

Outras Coníferas  

 

 
Polpa de conífera canadense – 24ºSR 
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Polpa de conífera canadense – 24ºSR 

 
Polpa de conífera canadense – 27ºSR 
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Polpa kraft de conífera sem refino 

 
 
 
 



190 
 
 

 
Polpa kraft refinada de conífera– 27 ºSR 
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Polpa TMP de madeira de conífera 
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Polpa kraft de conífera com parede em delaminação superficial 
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Tema 10: Imagens de Fibras de outros tipos de Matérias-
Primas Fibrosas 
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10.1. Imagens em microscopia ótica – Outras Matérias-

Primas 

 

Material macerado de Babaçu (Attalea spp.) 
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Material macerado “caule” Bananeira (Musa spp.) 
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Material macerado de Crotalaria juncea 
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Material macerado de Fórmio (Phormium spp.) 
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Polpa de Línter de Algodão (Gossypium spp.) 
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Material macerado de Sisal (Agave sisalana) 
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10.2. Imagens em microscopia eletrônica – Outras 

Matérias-Primas 

 

 Polpa de Línter de Algodão 
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Tema 11: Imagens de Feixes (Shives) e Aglomerados ou 
Nódulos de Fibras em Polpas 

 
 

11.1. Imagens em microscopia ótica 

 

Feixes de Fibras (“Shives”) 
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Aglomerados ou Nódulos de Fibras 

 

 

Fonte da imagem:  

https://www.cranfield.ac.uk/-/media/files/school_specific_documents/cds/session-1-02-

paquet-measuring-the-content-size-and-

density.ashx?la=en&hash=F92799F5120AD697BB83727BF328866AF25CEE59  

https://www.cranfield.ac.uk/-/media/files/school_specific_documents/cds/session-1-02-paquet-measuring-the-content-size-and-density.ashx?la=en&hash=F92799F5120AD697BB83727BF328866AF25CEE59
https://www.cranfield.ac.uk/-/media/files/school_specific_documents/cds/session-1-02-paquet-measuring-the-content-size-and-density.ashx?la=en&hash=F92799F5120AD697BB83727BF328866AF25CEE59
https://www.cranfield.ac.uk/-/media/files/school_specific_documents/cds/session-1-02-paquet-measuring-the-content-size-and-density.ashx?la=en&hash=F92799F5120AD697BB83727BF328866AF25CEE59
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     11.2. Imagens em microscopia eletrônica 

 
 

Feixes de Fibras (Shives) 
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Tema 12: Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 
 

  

 

Essa edição de número 82 da Eucalyptus Newsletter é mais uma 

de minhas muitas publicações de resgate de coisas históricas que 

eu fui encontrando e produzindo ao longo de minha carreira. 
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Ela tem a finalidade de iniciar uma série de duas publicações 

consecutivas procurando compartilhar com a sociedade setorial 

algumas imagens que fui obtendo acerca de aspectos de 

microscopia e anatomia sobre 

 Fibras, Polpas, Madeiras e Papéis 

Outra das missões dessa presente edição é a de ser uma 

complementação à Eucalyptus Newsletter nº 81, que foi lançada e 

disponibilizada na web em agosto de 2020 conforme título e 

endereçamento como a seguir: 

 

Material de Curso por Celso Foelkel: Multi-Polpas & Multi-Fibras - BHKMP 
– Bleached Hardwood Kraft Market Pulps: Foco em fibras & polpas 
kraft branqueadas de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 81. 

(2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf  (em Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf
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Essa edição 82 lhes oferece um importante conjunto de imagens 

em fotomicrografias, algumas de qualidade não tão boas quanto 

às que se produzem atualmente, pois diversas delas foram obtidas 

há entre duas a 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 

microscópica 

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 
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São quase 170 materiais bibliográficos relacionados na seção 13 

dessa presente publicação digital. Todos eles com links de 

endereços de web para serem descarregados e avaliados pelos 

interessados em ler e aprender sobre esses temas. 

 

A edição 82 lhes trouxe uma parte dessa minha coleção de 

fotomicrografias com as imagens de Fibras & Polpas Celulósicas, 

sendo que em uma próxima edição lhes trarei fotomicrografias de 

estruturas anatômicas de Madeiras & Papéis 

Aguardem, em breve estarei disponibilizando isso tudo em uma 

nova edição da Eucalyptus Newsletter  

 

Nesse interim, sugiro irem navegando nas imagens 

disponibilizadas e literaturas referenciadas nessa nossa publicação 
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Espero com isso estar colaborando para o aprimoramento e o 

enriquecimento cultural e tecnológico do setor de base florestal 

com minhas Histórias, Causos e Relatos de Vida 

MUITO OBRIGADO A TODOS VOCÊS 

Boas leituras e estudos... 
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Tema 13: REFERÊNCIAS DE LITERATURAS TÉCNICAS E 
CIENTÍFICAS 
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Celso Foelkel, autor e professor desse material didático, 

agradece e parabeniza a toda essa grande legião de entidades, 
editoras, organizadoras de eventos e às dezenas de autores 

que nos permitiram reunir essas quase 170 referências de 
literaturas para acesso e leitura de quem se interessar em 

conhecer mais sobre a temática relacionada às  

 

Fibras & Polpas Celulósicas 

 

 

Seguem-se as nossas recomendações para leitura e estudo: 
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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 Inúmeros outros Autores Nacionais e 

Internacionais contendo conhecimentos sobre Microscopia da 

Madeira, Polpas e Papéis com Imagens e/ou Fotos de Fibras & 

Polpas Celulósicas (bem como textos sobre Anatomia da Madeira e 

Microscopia do Papel, que serão objetos de outra edição da Eucalyptus 

Newsletter em sequência à presente) 
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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. Dept. of 

Commerce, Bureau of Standards. (1924) 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015086549717&view=1up&seq=9  (em 

Inglês) 

 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015086549717&view=1up&seq=9
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A color atlas for fiber identification. J.H. Graff. IPC – The Institute of 
Paper Chemistry. (1940) 

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

e 

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

Inglês - Referência) 

 

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-

senior-theses (em Inglês) 

https://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:2784594
https://openlibrary.org/books/OL6400319M/A_color_atlas_for_fiber_identification
https://trove.nla.gov.au/work/154496943
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=engineer-senior-theses
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=engineer-senior-theses
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382 photomicrographs of 91 papermaking fibers. C.H. Carpenter; L. 

Leney. State University of New York College of Forestry. 238 pp. (1952) 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4586695&view=1up&seq=1 (em Inglês) 

 

Anatomia vegetal. K. Esau. Ediciones Omega. 729 pp. (1959) 

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazi

o&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&p

aginaAtual=1 (em Espanhol – Referência) 

e 

https://www.agapea.com/libros/ESAU-ANATOMiA-VEGETAL-9788428214438-i.htm  (em 

Espanhol) 

 

Identification of coniferous woods.  B.F. Kukachka. TAPPI Journal 43(11): 
887 – 896. (1960) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1960/kukac60b.pdf  (em Inglês) 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4586695&view=1up&seq=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.agapea.com/libros/ESAU-ANATOMiA-VEGETAL-9788428214438-i.htm
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1960/kukac60b.pdf
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Papermaking fibres. A photomicrografic atlas of woody, non-woody, 

and man-made fibers used in papermaking. C.H. Carpenter; L. Leney; 
H.A. Core; W.A. Coté, Jr; A.C. Day. State University College of Forestry at 
Syracuse University. Technical Publication nº 74. (1963) 

https://catalogue.nla.gov.au/Record/708446 (em Inglês - Referência) 

 

Cellular ultrastructure of woody plants. W.A. Coté, Jr. Syracuse 
University Press. 603 pp. (1965) 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody+

Plants (em Inglês – Referência) 

e 

https://digitalcommons.usu.edu/aspen_bib/5935/ (em Inglês – Referência) 

 

Microscopic methods for determining cross-sectional cell dimensions. 

D.M. Smith. Forest Products Laboratory. Publication RP 79. 32 pp. (1967) 

https://catalogue.nla.gov.au/Record/708446
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody+Plants
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody+Plants
https://digitalcommons.usu.edu/aspen_bib/5935/
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https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp79.pdf  (em Inglês) 

 

Identification of North American commercial pulpwoods and pulp 

fibers. I. Strelis; R.W. Kennedy. Pulp and Paper Research Institute of Canada. 
University of Toronto Press. 117 pp. (1967) 

https://utorontopress.com/us/identification-of-north-american-commercial-pulpwoods-

and-pulp-fibres-1 (em Inglês - Resumo) 

e 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19670604564 (em Inglês - Resumo) 

e 

https://www.bokus.com/bok/9781487573584/identification-of-north-american-

commercial-pulpwoods-and-pulp-fibres/ (em Inglês – Referência) 

 

Pulp and paper microscopy. I.H. Isenberg. The Institute of Paper 
Chemistry. 431 pp. (1967) 

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/11673/isenberg_irving_h_196705.

pdf  (em Inglês) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp79.pdf
https://utorontopress.com/us/identification-of-north-american-commercial-pulpwoods-and-pulp-fibres-1
https://utorontopress.com/us/identification-of-north-american-commercial-pulpwoods-and-pulp-fibres-1
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19670604564
https://www.bokus.com/bok/9781487573584/identification-of-north-american-commercial-pulpwoods-and-pulp-fibres/
https://www.bokus.com/bok/9781487573584/identification-of-north-american-commercial-pulpwoods-and-pulp-fibres/
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/11673/isenberg_irving_h_196705.pdf
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/11673/isenberg_irving_h_196705.pdf
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Atlas de fibras para pasta de celulosa. Coníferas. A. Caperos Sierra; J.L. 

Serfaty Simon. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 85 pp. 
(1969) 

https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-

primera-parte/libro/2099941  (em Espanhol – Referência) 

e 

https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-

segunda-parte/libro/2099942 (em Espanhol – Referência) 

e 

https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1152  (em 

Espanhol – Referência) 

 

Classroom demonstrations of wood properties. A.N. Foulger. Forest 
Products Laboratory. Publication PA 900. 42 pp. (1969) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplmisc/pa900.pdf  (em Inglês)   

https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-primera-parte/libro/2099941
https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-primera-parte/libro/2099941
https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-segunda-parte/libro/2099942
https://www.libros-antiguos-alcana.com/atlas-de-fibras-para-pasta-de-celulosa-segunda-parte/libro/2099942
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1152
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplmisc/pa900.pdf
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Scanning reflection electron microscopy in studies of wood structure 

and its degradation. S.M. Jutte; J.F. Levy. IAWA Bulletin. International 
Association of Wood Anatomists. 14 pp. (1971) 

https://www.iawa-

website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf  (em Inglês) 

 

Improved weight factors for fiber analysis. IPC – Institute of Paper 
Chemistry. Project 3033. 46 pp. (1972) 

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/1429/3033_002_11201972.pdf?se

quence=1&isAllowed=y  (em Inglês) 

 

Three-dimensional structure of wood. A scanning electro microscope 
study. B.A. Meylan; B.G. Butterfield. Syracuse University Press. 80pp. (1972) 

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

&q&f=false (em Inglês – Disponível para leitura) 

e 

https://www.iawa-website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf
https://www.iawa-website.org/uploads/soft/download/pdf/IAWA%20Bulletin%201971_1.pdf
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/1429/3033_002_11201972.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/1429/3033_002_11201972.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://books.google.com.br/books?id=cMMsTtJcuuUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=cMMsTtJcuuUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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https://www.amazon.com/Three-Dimensional-Structure-Wood-Scanning-

Microscope/dp/0815650302 (em Inglês - Para aquisição) 

e 

https://alexnaylor.wordpress.com/2014/01/23/three-dimensional-structure-of-wood/ 

(em Inglês – Resumo por Alex Naylor) 

 

Anatomia das plantas com sementes. K. Esau. Tradução: B.L. Morretes. 
Editora Edgard Blücher. 293 pp. (1974) 

https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/anatomia-das-plantas-com-sementes-

156/ciencias-biologicas-116 (em Português - Referência) 

e 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=688609&biblioteca=CPAF

-

AC&busca=autoria:%22%22&qFacets=autoria:%22%22&sort=&paginacao=t&paginaAt

ual=76  (em Português - Referência) 

 

https://www.amazon.com/Three-Dimensional-Structure-Wood-Scanning-Microscope/dp/0815650302
https://www.amazon.com/Three-Dimensional-Structure-Wood-Scanning-Microscope/dp/0815650302
https://alexnaylor.wordpress.com/2014/01/23/three-dimensional-structure-of-wood/
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/anatomia-das-plantas-com-sementes-156/ciencias-biologicas-116
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/anatomia-das-plantas-com-sementes-156/ciencias-biologicas-116
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content/uploads/2019/05/BioRes_14_3_7387_Hubbe_CDV_Review_Analytical_Staining

_Cellulosic_Materials_15592.pdf  (em Inglês) 

 

Material de Curso por Celso Foelkel: Qualidade da madeira para polpação 
kraft  ...Da floresta ao usuário final do papel. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter nº 72. 291 pp. (2019) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kraf

t.pdf (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_julho19.pdf (em Português) 

 

https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/05/BioRes_14_3_7387_Hubbe_CDV_Review_Analytical_Staining_Cellulosic_Materials_15592.pdf
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/05/BioRes_14_3_7387_Hubbe_CDV_Review_Analytical_Staining_Cellulosic_Materials_15592.pdf
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/05/BioRes_14_3_7387_Hubbe_CDV_Review_Analytical_Staining_Cellulosic_Materials_15592.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_julho19.pdf
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Material de Curso por Celso Foelkel: Calidad de la madera para pulpación 
kraft ...Del bosque al usuario final del papel. C. Foelkel. Website 
Eucalyptus.com.br. 283 pp. (2019) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Calidad+Madera_Proceso+Kraft.pdf  

(em Espanhol) 

 

Material de Curso por Celso Foelkel: Integrando a qualidade da madeira 

ao processo kraft de produção de celulose ...Dos cavacos de madeira 
até as fibras kraft individualizadas.  C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 
73. 382 pp. (2019) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Madeira+Cavacos+Proce

sso+Kraft.pdf  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_agosto19.pdf (em Português) 

 

Material de Curso por Celso Foelkel: Integrando la calidad de madera al 

proceso kraft de producción de pulpa ...De las astillas de madera a las 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Calidad+Madera_Proceso+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Madeira+Cavacos+Processo+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Madeira+Cavacos+Processo+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_agosto19.pdf
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fibras kraft individualizadas. C. Foelkel. Website Eucalyptus.com.br. 380 
pp. (2019) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacion+Madera+Astillas+Proces

o+Kraft.pdf (em Espanhol) 

 

Material de Curso por Celso Foelkel: Multi-Polpas & Multi-Fibras - BHKMP 
– Bleached Hardwood Kraft Market Pulps: Foco em fibras & polpas 

kraft branqueadas de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 81. 
594 pp. (2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf  (em Português) 

 

Wood anatomy of field grown eucalypt genotypes exhibiting 
differential dieback and water deficit tolerance. I.G.A. Buenoa; E.A.T. 
Picolia; R.M.S. Isaias; K.L.B. Lopes-Mattosa; C.D. Cruz; K.N. Kukie; E.A.V. 

Zauzaf. Current Plant Biology 22. 08 pp. (2020) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214662819302166 (em Inglês) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacion+Madera+Astillas+Proceso+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacion+Madera+Astillas+Proceso+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214662819302166
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Wood anatomy. E. Meier. The Wood Database. Acesso em 15.09.2020: 

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

 

BPG Fiber identification. D. Mayer; X. Cai; J. Evers; J.M. Sexton; D. 

Stockman. Wiki A Collaborative Knowledge Resource. BPG - The Book of Paper 
Group Wiki. Acesso em 15.09.2020: 

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

e 

https://cool.culturalheritage.org/coolaic/sg/bpg/pcc/01_fiber-identification_DRAFT.pdf  

(05 pp. - em Inglês) 

 

Examining plant fibers and identifying characteristic features 
using microscopy. L. Day. UCLA/Getty Conservation Program. UCLA – 

University of California, Los Angeles. Acesso em 15.09.2020: 

https://uclagettyprogram.wordpress.com/2014/05/29/fiber-id-microscopy/  (em Inglês) 

 

https://www.wood-database.com/wood-articles/hardwood-anatomy/
https://www.conservation-wiki.com/wiki/BPG_Fiber_Identification
https://cool.culturalheritage.org/coolaic/sg/bpg/pcc/01_fiber-identification_DRAFT.pdf
https://uclagettyprogram.wordpress.com/2014/05/29/fiber-id-microscopy/
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Paper under a microscope: Procedures, observations and discussion. 
Website microscopemaster.com. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.microscopemaster.com/paper-under-a-microscope.html  (em Inglês)  

 

Graff C stain. Cameo Materials Database. Acesso em 15.09.2020: 

http://cameo.mfa.org/wiki/Graff_%22C%22_stain  (em Inglês) 

 

Paper through time. Non-destructive analysis of 14th to 19th century 
papers.  University of Iowa. Acesso em 15.09.2020: 

http://paper.lib.uiowa.edu/index.php  (em Inglês)  

 

Book and Paper Group Wiki. American Institute for Conservation. Acesso 

em 15.09.2020: 

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

e 

https://www.microscopemaster.com/paper-under-a-microscope.html
http://cameo.mfa.org/wiki/Graff_%22C%22_stain
http://paper.lib.uiowa.edu/index.php
https://www.conservation-wiki.com/wiki/Book_and_Paper_Group_Wiki


273 
 
 

https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-

group (AIC - BPG – Book and Paper Group. – em Inglês) 

e 

https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-

group/resources/bpgannual  (Resources – Publicações – em Inglês) 

 

Anatomia das plantas de Esau. Meristemas, células e tecidos do corpo 
da planta: Sua estrutura, função e desenvolvimento. K. Esau. 
Atualização: R.F. Evert; S.E. Eichhorn. Coordenação da versão para o 
Português: C.R. Marcati. Editora Blücher. Acesso em 15.09.2020: 

http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-

9788521207122_SUM.pdf (Resumo e conteúdo - em Português) 

 

Katherine Esau. Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 15.09.2020:  

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

 

https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-group
https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-group
https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-group/resources/bpgannual
https://www.culturalheritage.org/membership/groups-and-networks/book-and-paper-group/resources/bpgannual
http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-9788521207122_SUM.pdf
http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-9788521207122_SUM.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Katherine_Esau
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Maderas. Leño. Hipertextos del área de la Biología. C. Peichoto; 
A.M. Gonzalez; J.S. Raisman. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de 
Agroindústrias Saenz Peña. Argentina. Acesso em 15.09.2020: 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/maderas.htm (em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/index.htm  (Website principal - em Espanhol) 

 

Plant Anatomy.  J.D. Mauseth. University of Texas. Acesso em 15.09.2020: 

http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/  (em Inglês) 

 

WURC – Wood Ultrastructure Research Center. Swedish University of 

Agricultural Sciences. Acesso em 15.09.2020: 

http://www-wurc.slu.se/rese/cult3d/3d.htm (em Inglês) 

 

MicrolabNW Photomicrograph Gallery. Microlab. Acesso em 15.09.2020: 

http://www.microlabgallery.com/PaperFiber.aspx  (em Inglês) 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/maderas.htm
http://www.biologia.edu.ar/index.htm
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/
http://www-wurc.slu.se/rese/cult3d/3d.htm
http://www.microlabgallery.com/PaperFiber.aspx
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Plant anatomy. Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 15.09.2020: 

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

 

Anatomia de plantas. Wikipédia. Enciclopédia Livre. Acesso em 15.09.2020: 

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

 

Anatomia vegetal. Portal São Francisco. Acesso em 15.09.2020: 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/anatomia-vegetal (em Português) 

 

Pulp & paper microscopy. Econotech. Acesso em 15.09.2020: 

http://www.econotech.com/microscopy/index.php  (em Inglês)  

 

Inside Wood Database. North Carolina State University Libraries. Acesso 
em 15.09.2020: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_anatomy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia_vegetal
https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/anatomia-vegetal
http://www.econotech.com/microscopy/index.php
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https://insidewood.lib.ncsu.edu/  (em Inglês) 

e 

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 

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) 

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
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
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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) 

 

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) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber
https://www.si.edu/mci/downloads/bibliographies/wood_microscopy_bibliography.pdf
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Paper microscopy. Imagens Google. Acesso em 15.09.2020: 

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

 

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) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/SD_Estrutura_Madeira.pdf
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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Estrutura anatômica da madeira de canela. Ocotea pulchela. A. Costa. 

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

de data) 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/12640276/microsoft-powerpoint-

pontua307325es111-udesc-joinville  (em Português) 
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VALEU AMIGOS, AGRADEÇO SUA PRESENÇA E ATENÇÃO... 
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