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Fibras vegetais e sua classificação

Considerações preliminares
ates de nos adentrar na história

cvolutii das tecnologias da feitura
rnanual de papéis é conveniente proce
der a uma pequena revisão dos constitu
intes principais das Fibras vegetais da
sua arquitetura estrutural assim corno
das suas características físico químicas
mais relevantes Também apontar aque
les de seus aspectos morfológicos elou
botânicos que têm sido usados na classi
ficação e identificação dos materiais fi
brosos ao longo dos tempos A atualiza
ção destes conhecimentos deverá pertni
tir uma interpretação mais Fácil e objeti
va das mudanças tecnológicas observa
das ao longo de nossos mergulhos na
história Corra este propósito o presente
ensaio focaliza a grandes traços o siste
ma de classificação botânica e deverá
ser complementado por outros dois en
saios relativos ã composição química e à
morfologia das Fibras formando um con
junto mutuamente complementar

As plantas e seus nomes populares
Ao longo iirIisuïria a plantas rece

beram inúmera norncw que se populari
zaram nos vários idioma usados pelos
seres humanos Por exemplo uma das
plantas fibrosas mais antigas o rami re
cebeu os seguintes nomes tchauma
tchou a planta e rara a obra tsinpy
ma e pama tsë na China natnhart
kararrrusi no Japão caygai na Conchin
china pane e pa rná em Laos goni no
Sião lipan àso e umirai nas Filipinas
imey na CarmboJa daí erra Anam rareie
a planta chinarsa Fibra bruta e
grass cloth o tecido fabricado com a
fibra da China em inglês ramie ortic
de Chine e orbe hlarache em francês

ramia ou ramie em italiano ramí em

catalão rameh em holandês rami e

rami branco em português ramie em
castelhano

As variedades cultivadas nos países
produtores de rami aumentam ainda a
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coletânea de denominaçócs Aio Japão
registramos as seguintes Haktrh
SaikeiSeishín Mfiyasaki Kagi Ktrma
mato entre outras nas Filipinas Guí
ran Taipan Formosa e Ktgai na FlÓri
da EUA é cultivada a variedade PI

87521 obtida por seleção local no Bra
sil especialmente no norte do Paraná
foram introdLIIidtr diversas variedades

de ramí procedentes do Japão e que
foram batizadas localmente pelos no
mes de Pirianito Anhumas Pé Fino
entre outras

0 linho outra planta usada para as
mais diversas finalidades desde tempos
remotos recebeu acima de 25 nomes nos

diferentes idiomas dos grupas ético
lingüísticos que benefrciararn suas fibras
Esta proliferação de nomes resultava
numa situação muito confusa que fez
sentir a necessidade de se padronizar os
nomes das plainas e pelas mesmas ra
zões também os dos outros seres vivos
de forma a facilitar mediante o uso de

regras objetivas e de resultados consis
tentes no chie diz respeito à classifica
ção a identificação dos organismos que
competem a biodiversidade

Classificação botanica das fibras
Neste caso clasificar significa agru

par organismos vegetais ou mais concre
tamente as plantas fibrosas com base a
umas características comuns visando fa

cilitar estudos comparativos entre os gru
pos e entre os seus componentes Desde
tempos remotos os registros históricos
evidenciam diversas tentativas de classi

ficar os seres viventes com base nas suas

características especificas assim dando
lugar aos sistemas de classificação natu
ral e aos de classificação artificial Os
primeiros são aqueles chie se haciam em
uns poucos caracteres escolhidos arbitra
riamente sendo um exemplo destas clas
síficaçáes a proposta por Aristóteles de
dividir os animais em dois grupos ani
mais com sangue e os sem sangue

Este sisterna natural de classificação
se baseia na morfologia e fisiologia dos

Fç

As fibras formam corpos fibroso bem t

diferenciados na forma de feixes ou re

des que vão ocupando uns espaços defi
nidos por duas superfícies cilíndricas e
c sncêntricas entre as quais se encontra o
câmbio No lado interno deste anel cilín

drico cambial se encontra o xilema com

fibras lenhosas ou de xilema no lado

externo do câmbio se encontra o floema t
onde se localizam as fibras liberianas ou

ele floema Assim e segundo sua locali
zação topografica no vegetal as fibras
têm sido artificialmente classificadas em

dois grandes grupos 1 as fibras chie
integram o xilema ou lenho as inlraxi w
lares com dimensões relativamente uni

formes e constantes para cada espécie
vegetal 2 as fibras extraxilares com
preendendo aquelas que formam parte
do floema liber ou entrecasca Estas fi

bras extraxilares constituem tini grupo
heterogêneo de células genericamente
denominadas fibras liberianas

w

As libras vegetais são ainda agrupa
das segundo sua natureza química seu
uso funcional sua utilidade ecortãmfca

elou sua origem botânica entre outros
critérios Cada um destes sistemas apre
senta vantagens e inconvenientes Entre
os diversos propostos porém se destaca
aquele que classifica as fibras pela farní
lia botânica da planta que as produz por
oferecer urna consistência crcmïlicacon

fiável nos critérios usados ria classifica

ção e inclusive permitir identificar afi
nidades fibrosas intra e interespecíficas
existemes dentro de uma mesma família

botânica

Este sisterna natural de classificação
se baseia na morfologia e fisiologia dos
vegetais adultos assim como no desen
volvimento embrionário dos indivíduos
e no posicionamento dos novos indiví
duos perante seus ancestrais Neste sis
tema a unidade básica de classificação é
a espécie constituïda de indivíduos bem
semelhantes uns aos outros e que têm
capacidade de cruzar entre si gerando
descendentes férteis e iguais a eles

Um conjunto de espécies mais seme
lhantes recebe o nome de gênero estes
são agrupada em famílias que por sua
vez integram as ordens Estas se congre
gam em classes as duais por seu turno
formam os frlos integrando um grande
número de organismos A reunião de fl1os
recebe o nome de reino Durante muitos

séculos os seres vivas foram divididos

em dois grandes reinos Vegetalia e
Animalia tis trabalhos de Lincu o cria

dor do sistema binomial de nontenclatu
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nucicnO5ma muito ajudaram nokortnle
cimento dessa classificação

Vegetais superiores aestruturas

A grande mainhu das cmnutumu fi
brosas dewinpenliaiii xuux úmyÜcs nos
va8ctuiy xupcóonyassim denominados
por mcom dotados de órgãos bem desen
volvidos tais como raízes cumrfhuu
flores ccm muitas delas huiosOsve

getais superiores uc dividem cmGimno
pormosc Aoâiompcnnay

As0imnoppermus não poyouem ová
rio o ponaoto não possuem verdadei
ros frutos Suas OorcsuBosecun c rece

bem o nome de cones nu eyr6hiino

masculinos ou 0onuninno Dw prinici
ros produzem grãos de pólen os se
gundos abrigam por rês de suas esca
masnmóvynoápÚxuccunduyüoduu
óvulos o cxoÚhUn feminino yc trans

forma numa pinha cheia Jo pinhões A
germinação dc cada pinhão leva uo de
senvolvimento deuoouoovapiaoaAy
hzlbam são mccuarox ou seja em for
ma de uâuhum longas c verdes uoos
couicu são lenhosos sua ramificação
costuma ser monupodiai

m coníferas uQn uni iutercaxuotc

nxcmyo das primitivas Oimnosponnu
por apresentarem um número razoável
de owpícom fornecedoras de fibra mas
cujo aproveitamento somente mctornou
uuuÜvo com o descobrimento das mo

deroum técnicas dcpupu4üu química do
madeira visando conseguir o mais com
pleta demü8ui6cuçDo ponaivcL Estas fi
bras de madeira somente chegaram a ser
uxuduu paru u feitura manual do papel
muito nofim das ondâus manufaturas

A grande disponibilidade de madni
ros adequadas e aconDubiiúudc das uu
rocerísúcumdinueuuionuin úux fibras de

las extraídaspocnciucaniumcnoimeotn
explosivo nodonnundudc papéis provo
cando umuumcnoxuhxxnümJnuuscoo

operacional c nu moüxócuçüu doo pro
cessos produtivos Estedeenvolvimen
totecnoWgicueoubceceu rapidamente
novos pozãrnuLroadoennonmiuidadeoo
ponto de cm pouco tempo deixar obso
letos os métodos tradicionais de produ
ção manual relegando para um segundo
planouhcoocimooudcpolpas prepara
das com fibras dcAoêiuxpoonuu

sfnâiouponnus são ao plantas mais
evoluídas dos tempos presentes Elas pos
suem ovário e portanto frutos onde os
óvulos eo apresentam uuoou cavidade
cuquurfechada Suas flores são emge
ral cnm6duy o yc6ümdao com estru

turas delicadas que abrigam nm Úrâüoa
de reprodução São vegetais herbáceos
ou lenhosos arbustivos ounrbó000xcom

mnüõcaç8o súnpodlul c como 600nuw o
ncrvuçcso6adbmmuanas suas folhas
Ao grupo de àuQospcmmoy pcucoccm
uo plantas anuais fibrosas quc nas suas
vuúcdodcw cultivadas ou xdugoox na
tivas nu euÁüoua fornecem m maioria

das fibras vegetais ainda hoje comenia
hzuduxfyáugioupnonuuoumprccnúem
duas cxxox ux diccxiodÚneux o uo

Ówoie6ünmao

Aúcmied8nnos assim denomina

das por apresentar düm ondódoneo no
seu embrião e no seu caule podem ser
observados feixes Ubrovuscuarex for

mando uma aucoxmüo de espaços cibn
dri000coocênthcoodc lenho iiberse

parados pelo anel cilíndrico do câmbio
O tecido docúmbio mostra unia intensa

udvidodcdurunuo primavera coverão
paralisando suas hunç0cs c cxcacmcnm
durante u período dc frio invernal As
sim cada uno é formado um uoe de

lenho nu udn interno do tubo cilíndrico

formado pelo tecido cambial c muuu
ncumenic no lado externo deste ciUudro
é únnnodu outra camada congituNude

tecido iberiouo

áuaiou os feixes de libras liboiouox
ou de floema mais antigos estão locali
zados nos anéis situados na periferia do
cuue e ou anéis de lenho ou xilema
Ficam mais pr6ximooú medula Ponan
n as úbmx iberionusnrnnemnaquela
pnoJ8o da região Gbroiheriunu geral
mente chamada floema e que se localiza
em tomo do lenho uuxíemae logo abai
xo dacuucoducuuecnucouana

Gxtuo fibras iherianus são feixes

mukiceuarexiutoéugrogudoudccélu
Ias formando cordões fibrosos que ficam
cimentados entre si por mcidnsdoOoomu
u substâncias gomosas nv ccrox uxin
reforçando as hucdi8uç0ex entre ux fi
bras cicouenmzs ou íibhlas que com
põem os feixes

s Obhuy podem ser isoladas dom
filamentos ou feixes de fibras mediou

tepnoccm000uiaoomounoumocorugao
ou digestão biológica ou mediante uma
desagregação física causada pela apli
cação de fortes e ncycddov impacto
mecânicos sobre no feixes fibrosos ou

uindo pela ação conjugada alternada
oo simultânea du vários dos processos
mgu mencionados á forma cocoou
prnicutoduucélniux individuais drer
minampeiomau grau Jesobreposição

u robustez das suas interligações fator
este de suma importância no desen
volvimento da resistência no coojun
odo fibras que formam oufeixes fi
brosos o cujx hnyÜu consiste em pro
porcionar resistência c flexibilidade
ao caule da planta

As fibras ibehanoa mais ioqportaocs
são oomcoiuicudus sob u forma dcui

xcm00soucomphmcouomSepara
dos da planta uxucy üxco são denomi
nados UuVuw Exemplos úc fibras de
plantas dicuiicd8mux aüo oa seguintes
ocmciu algodão umorrimbranoocüohu
mo carvoho cmtulóriacmbimhmnoo

euoaiipmjuuo linho paina monioc

AAonocqGe6ônmou

As plantas mouocnócdóncuo ou
cudáâcnae iam ü de crescimento puc
dcn00 fornecem as denominada Dhrue

de foihu fihrun vasculares nu Ührux ey

mturui nas suas puzux úhmzu Nas
fuhu das monocuú1cdÚncua as fibras
ocorrem também em feixes ou fascícu

los compostos dccélulas individuais de
nominadas fibras elementares ou fibrilas

Emum células cmüo coladas onur si por
um cimento vcêolu gomus uurux e
com oscxuzmiúuduy yc sobrepondo de
to manciruquo permitem que ua fibrilas
formem 0umxnuycontínuos nosentido

do comprimento duüahu
Os feixes Ubrovumcouedax folhas

dcmouocuúud0omusênuni curso lon

go e reto sua função dar resistência e
rigidez ú folha e ao mesmo mmpo ser
vir de muauuaçDo aos vasos condutores
dm seiva Em decorrência de suas ün

çüum de suporte mecânico emua fibras
recebem também a denominação dc fi
bras estruturais

s fibras duras ou de folha são sepa
radas doa tecidos carnosos das hbas

recém cortadas mediante u aplicação di
reta dc energia mecânica p0y uni pro
cesso úc secagem elas são unbunluduxo
assim õcmn prontas para sua mmcsau
aos centros consumidoresindustrializa

dores Alguns exemplo úc plantas fi
brosas rnonocotilcdôncas são abacá ar

rozbombooaooúeuçúcuruurnáco
gucirocspmtu6unnüujunoopiuisuL
trigo tucum metverete

Tal como exposto nas conxidon4õcn
pnicumarex deste ensaio foram re
lembrados alguns conceitos básicos re
lativos buoomihcuço botânica das

6hrom vegetoiu no intuito de facilitar
interpretação da evolução xoguidupc
ian tecnologias papeleiras desde n seu
apucccúncuco
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