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Morfologia e dimensões das partículas
fibrosas vegetais

A partículas fibrosas que desde os
tempos mais remotos constituem o

carrochefe dos materiais usados na

leitura manual dos papéis são fibras
celulósicas de origem vegetal cuja pro
dução tinha por base o material fibroso
retirado do líber também chamado de

floema ou entrecasca de plantas fibro
sas anuais

A palavra partícula significa qualquer
objeto que tiver limites físicos definidos
em todas as direções sem qualquer res
trição decorrente do seu tamanho 0 con
ceito de partícula é fundanientã1 na visão
científica do universo Ele é váljdo para
interpretar a formação de agregados de
partículas e de agregados deste agrega
dos ninawesdtoínfuúta de agregações
que xxIem atingir uma dimensão cósmica

Em sentido oposto a palavra átomo
registra desde sua origem a preocupa
çâo que levou os pensadores gregos a
tentar subdividir o sucessivos agrega
dos de matéria até atingir aquela partí
cula que não podia mais ser subdividida
ou cortada em partes o átomo Este exer
cício essencialmente analítico e tentan

do se aproxiniar tanto quanto possível
até o limite da indivisibilidade material

era complemeniaik subseqüentemente
mediante um segundo exercício que pelo
cailiinho inverso essencialmente de sín

tese visava interpretar e entender a or
ganização das partículas encontradas nos
sucessivos níveis de agregação e com
plexidade

Níveis de agregação e desagregação
0 iiiiindo maravilhoso da purtícida

fibrosas é um bom exemplo para ilustrar
estas seqüências de nívei de agregação
e deagregação em níveis de coniplexi
dade diversificados 0 papel é o fruto de

um lento e inteligente caminhar históri
co na direção que levou os gregos à
conceituação do átomo eguido por um
voltar pelo caminho inverso de recons
trução sintética assim formando estru
turas inéditas e inovadoras com base a

novos agregados conseguidos com as
partículas descobertas ao longo do cami
nho de ida

A palavra átomo tem hoje um signifi
cado diferente do originalmente dado
pelos gregos porquanto o limite da
indivisibilidade foi empurrado para ní
veis significativamente muito menores
0 átomo dos nossos dias é reconhecida

mente uma partícula formada pela agre
gação de uma grande e crescente diver
sidade de partícula subatômicas Mes
mo assim o itinerário de uma visita à

família de partícula fibrosas pode ser
iniciado pelo átomo nível abaixo do qual
a matéria já não mais se apresenta com
características fibrosas Vários átomos

iguais ou diferentes entre si formam mo
léculas que por sua vez se agregam para
formar monômeros elementos que se
apresentam como agregados lineares
ramificados ou em reticulados tridimen

sionais caracterizando as macromolê

culas vegetais 0 nível de agregação
destes polímeros pode ser avaliado pelo
número de unidades de monômero agre
gadas em cada caso Por sua vez os
polímeros podem se agrupar formando
miccias as quais no nível de agregação
seguinte formam as microfibrilas ob
servadas nas paredes celulares É nestas
paredes celulares onde surgem aquelas
células ocas mortas e de formas alon

gadas que configuram as inacrofibrilas
e em seqüência as fibras e ainda as
filaças

Agregados fibrosos resultado de
uma longa evolução

As características morfológicas e
físicoquímicas que configuram a utili
dade dos tecidos fibrosos encontrados

em diversas espécies botânicas são o
resultado de uma longa evolução funcio
na orgânica comandada pelos mecanis
mos seletivos e adaptativos da genética
Em outras palavras a melhor adaptação
das es fibrosas dentro do orga

nismo vegetal vem determinada pelo ní
vel de eficácia funcional perante a suces
sivas condições urilhientais que influí
raro sobre o crescimento diferenciado das

células vegetais Aijn sendo a morfo
logia destastibra cora suas fornias alon
gadas sua justaposição formando feixes
suas dimensões e estruturação interna
foram ciwfiguradas gradualmente por
unia conimuada otimização evolulíva
dosõrgãos vegetais onde estas células se
localizam

A morfologia fibrosa resultante deste
processo forma tamanho arquitetura in
terna das paredes celulares entre outras
características exerce uma forte influên

cia sobre diversas propriedades físicas
ais como flexibilidade plasticidade es
tabilidade dimensional e resistência à de

formação mecânica por compressão ou
traçãtAfibras vegetais usadas nas ma
nufaturas papeleiras são células morta
de diversas partes de plantas de onde
elas são retiradas apresentando uni for
inato tubular alongado e com iiiii grau de
flexibilidade ou rigidez que depende da
composição das suas paredes celulares
da espessura das mesmas assim como
do seu comprimento e do seu diâmetro
extemo Portanto o perfil destas propri
edades decorre das necessidades estrutu

rais dos centros de agregação e organi
zação que se especializaram em algumas
funções vitais do vegetal assim determi
nando seu potencial funcional e subse
qüentc aplicações utilitárias das fibras
vegeiiiS exiraídas

As funções no vegetal determinantes
do utilidade papeleira

As inúmeras caracteriIicascelulares

oferecidas num leque amplamente aber
to pelas plantas fibrosas permitem esco
lher entre as mais indicadas aquelas que
melhor preenchem uma longa lista de
exigências Estas células alongadas e
ocas que recebem o nome de fibras po
dem ser encontradas formando parte da
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infra estrutura que sustenta mecanica
mente orgãos vegetais especializados ou
ainda contribuindo na arquitetura do sis
tema de duetos capilares pelos quais ocor
rem as transferências e intercâmbios de

mandados pelo metabolismo do vegetal
Dependendo da sua funcionalidade es
tas células podem ser caracterizadas pe
las dimensões dos seus agregados fibro
sos As estruturas necessárias para com
por as organizações foliares radículares
e florais são exemplos de funções espe
cializadas que demandam fibras com ca
racteríslicas bem diferenciadas

Diferenciação orgânica especializada
Exemplos de funções especializadas

podem ser consideradas as estruturas ne
cessárias para compor a complexa e ven
tilada organização foliaraõlida arquile
tura subterrânea radicular e a delicada

mente programada formatação floral co
mentadas como segue

À medida que o seu ápice cresce a
folha vai adquirindo uma forma e tama
nho que são a expressão de uns de seus
propósitos fotossiffiéticos otimizados ao
longo da seleção natural Conseguir ex
por à luz solar um máximo de superfície
foliar deve ter orientado constantemente

os mecanismos desta evolução Portan
to as estruturas foliares precisam se posi
cionar ao longo do caule de tal maneira
que as sombras das folhas situadas nos
níveis mais elevados interfiram o míni

mo possível com a iluminação solar da
quelas outras situadas em níveis inferio
res Isto demanda uma programação do
posicionamento geometricamente regu
lar das folhas ao longo do eixo do caule
e de seus desdobramentos assim como o

desenvolvimento de estruturas ao Mes

mo tempo flexíveis e resistentes propri
edades encontradas nas fibras estrutu

rais que caracterizam as folhas
Estas folhas devem ser visualizadas

como verdadeiras antenas destinadas

a captar a radiação solar e mediante a
clorofila corante natural que pinta as
folhas de verde também converter em

carboidratos a energia solar incidente
isto é fotossintetizar a matéria orgânica
necessária ao desenvolvimento do vege
ia com base ao gás canico do ar a
água captada do solo pelas raízes e i
fótons de radiação solar captados pela
folhas

Para conseguir uni máximo de absor
ção de CO e ao mesmo tempo um má

olho humano loopm01
inicroscopia ótica

células epitelias 20 pm
hemácías 8 pm
bactéria 1 gm

microscopía óptica 02 pm
inicrocopia eletrônica

paredes celulares

se espessura 0 103pin
S2 espessura 16 lim

S espessura 01 pm
macroribrilas 0 05 pm
lamelas espessura YMÃ
fibrilas elementares L 600Â

0 5060Á
microribrilas 0 100200Ã
proteínas 50A100
ammoãcidos IOA30Â
celobíose 103x835x7A
glucose 515Â
Iiiniie do microscópio
eletrônico 3À
átomo 0I5Â260Â

Tabela de conversão

1 pm micrômetro 0001 nim

1 rim nanômeiro 0X11X1 mni

1 Â Ângslrüm 000XX 1 mm

xímo de difusão do 0 libertado pela
fotossíntese tomase necessário com

palibilizar a necessária ventilação das
folhas e uma impermeabilidade da ca
mada epidérmica sem a qual as folhas
vegetais ficariam sujeilas a um desse
carnento muito rápido e fatal Isto é e
vitado pela ação proletora de uma fina
cutícula foliar impermeável e por pe
quenas aberturas na epiderme providas
de mecanismos que as abrem ou fecham
segundo a umidade ambiente

A raiz é mais simples do que o caule
Atrás do ápice radicular seguem as áreas
de divisão alongamento e diferenciação
Celulares Este ápice se projeta em senti
do oposto ao ápice foliar abrindo cami
nhos subterrâneos no solo enraizan

do o vegetal e abraçando um volume

determinado de solo onde ele encontra

os nutrientes necessários para seu desen
volvimento e principalmente de onde
deverá puxaf a água que deverá ser
captada pelo sistema capilar do vegetal e
levada pelos duetos celulares do talo até

áreas foliares onde ocorrem os pro
cessos fotossintéticos

A raiz também é o principal local de
síntese de proteínas e aminoácidos em es
truturas moleculares adequadas a sua emul
são ou solubilização visando o forneci
mento de nitrogénio orgânico aos tecidos
celulares sítuados em níveis superiores

A flor é uni mecanismo programado
para produzir sementes visando novas
gerações dctínadàs à propagação da es
pécie 0 conjunto formado pelo embrião
com as estruturas que o rodeiam consti
tui a etiicníe seja ela isolada ou contida
dentro de um lodo mais complexo que é
a unidade de dispersão Os frutos de
sempenham funções protetoras nutriti
vas e dispersoras para as sementes neles
abricadas

Aproveitamento racional das fibras
operação de reciclagem

Desde tempos prehistóricos as fi
bras vegetais têm sido tiladas na prepa
ração de tecidos destinados a vestir e
proteger o corpo hurnano Nestes teci
dos as fibras são usadas na forma de fios

que recebem a denominação do vegetal
ou da espécie botânica da qual o material
fibroso é retirado Já em tempo históri
cos o papel feito à mão foi elaborado
por muito tempo corri fibras processadas
a partir de trapos resíduos de fiação
pedaços de corda velha e de velas não
menos velha e rasgadas por furacões e
ventanias em horizontes longínquos Este
aproveitamento dos resíduos de fibras e
dos tecidos descartados após tia vida
útil configurou urna importante e valio
sa característica das manufaturas pape
leiras urna verdadeira operação de reci
clagem que diminuiu a demanda sobre
as diversas Fibras virgens disponíveis na
quelas épocas

Portanto podemos afirmar que des
de seus inícios as manufaturas papeleiras
souberam aproveitar racionalmente a va
riedade de cacterfticas morfológicas das
fibras brindadas pela natureza assim
como também souberam se administrar

com prudente austeridade os recursos
naturais utilizados

0 PapelAgosto 1994 13


