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Study of Eucayptus globulus Fibers by Confocal Microscopy Cross

dimensions measurementAplicación de la Microscopia Confocal al Estudio
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Resumo

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo que envolve a determina
ção por Microscopia confocal das dimensões transversais de fibras depastas
de E globulus cultivado em Portugal Em particular nesta publicação é abor
dada a implementação e aplicabilidade da referida técnica sendo apresenta
dos os resultados relativos a duas pastas produzidas em condições de cozi
mento laboratorial significativamente distintas analisadas antes e após a refi
nação Resultados esses que são confrontados com os de microscopia con
vencional Este estudo confirma que a microscopia confocal é uma técnica
confiável que permite recolher muito mais informação sobre a secção recta
das fibras do que a microscopia ótica direta e que é também mais adequada
do que esta para detectar eventuais modificações estruturais associadas às
diferentes fases e condições do processo de fabricação da pasta e do papel
Em paralelo verificase igualmente que ao contrário das técnicas clássicas
de seccionamento real das fibras a Microscopia confocal permite efetuar me
dições mais simples e rápidas sem danificar a estrutura transversal das fibras

Palavraschave E globulus microscopia confocal microscopia óti
ca convencional parâmetros transversais de fibras
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PJ Ferreira hís work is part of a more

MN Sousa2
comprehensive study

concerning the measurement of
MH Vaza fibre cross sectional parameters

MM Figueiredo of E globulus kraft pulps by
confocal laser scanning

microscopy CLSM In particular
in this paper the advantages and
the accuracy of this technique are
evaluated by comparing the
results of two pulps produced
under quite different cooking
conditions before and after

beating with those obtained by
conventional light microscope
images This study shows that
CLSM is a reliabie technique which
gives much more information of
fibre cross sections than the
traditional light microscopy

allowing with dedicated software
the determination of many

dimensions and other usefui
parameters such as the

transverse fibre and lumen widths
areas and perimeters the fibre

wall thickness and centreline
perimeter the aspect ratio the
Runkel ratio the colapse index or
the flexibility coefficient among
others Besídes it is also shown
that CLSM is adequated for the
detection of fibre structure

changes which occur during
laboratory beating In addition it
is confirmed that being a

nonintrusive technique CLSM
enables the anaiysis of cross

sectional images in a more simple
rapid and non destructive way
than the the microtome sectioning
embedding and staining method

In a subsequent paper the authors
discuss in detail the effects of the
cooking and the beating processes
on the transverse dimensions of
libres by using CLSM
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Introdução

A importância das dimensões transver

sais das fibras nomeadamente da sua lar

gura da área e da espessura da parede do

perímetro externo e da área do lúmen tem

motivado um número significativo de es

tudos relacionados quer com a sua influ

ência nas propriedades finais do papel

quer com as técnicas experimentais usa

das na sua mediçãop13

De fato vários têm sido os métodos pro

postos para quantificar os parâmetros trans

versais das fibras todos baseados em mi

croscopia045 No caso da madeira o pro

cesso é relativamente simples pois é fácil

obter cortes micrométricos perpendicula

res ao eixo das fibras e depois através de

software adequado de análise de imagem

aceder às dimensões da fibra do lúmen e

da parede 12 As medições em fibras de

pasta são porém mais complexas não só

devido às alterações estruturais que ocor

rem ao longo do processo desde a madei

ra ao papel como também porque é mais

difícil e moroso obter secções transversais

das fibras quando dissociadas da matriz le

nhosa Um processo simples para estimar

a espessura da parede é o de a calcular a

partir do coarseness da largura das fibras

e da densidade da parede sendo esta últi

ma conhecida e assumindo que as fibras

são cilíndricas Por outro lado as proje

ções longitudinais das fibras em lâminas

permitem medir a espessura da parede a
partir da largura da fibra e do lúmen mas

têm a desvantagem de considerar apenas

um plano das fibras e não toda a secção e

de por isso também não facultarem a me

dição nem do perímetro nem da área da

parede e do lúmen4Se se pretender me

dir todos estes parâmetros é necessário
seccionar transversalmente as fibras ana

lisar os cortes por microscopia e utilizar

software de morfometria que permita ob

ter a maior informação possível relativa

mente à parede e ao lúmen da fibra O sec

cionamento pode ser feito sem secar as fi

bras por desidratação com permuta com

álcool ou por freezedrying6 ou en

tão de modo mais fácil secando previa
mente as fibras ao ar Em ambos os ca

sos devese efetuar o alinhamento das fi

bras e a sua inclusão em resina antes do

corte mcrométrico seguindose a colora

ção dos cortes e a sua fixação em lamelas

O procedimento é obviamente moroso e ela

borado sendo além disso difícil assegurar

que não danifica a parede das fibras e que

os cortes obtidos são realmente perpendi

culares ao eixo destas As medições podem

realizarse por microscopia convencional

ou com maiores ampliações por micros

copia eletrônica de varreduraSEM No
entanto a primeira técnica é condicionada

pela baixa resolução dos sistemas óticos

normais e a segunda apesar de fornecer

imagens com níveis de resolução elevados

é mais complexa e bastante dispendiosa

As limitações referidas especialmente

ao nível da danificação das fibras durante

a preparação das amostras da complexi

dade e morosidade desta preparação e da

obtenção de cortes perfeitamente transver

sais conduziu à aplicação da microsco

pia confocal CLSM Confocal Laser

Scanning Microscopy à análise de fibras
Esta técnica foi inicialmente desenvolvi

da nos domínios da biologia e da medici

na para estudo de sistemas vivos e entre

tanto vários têm sido os trabalhos reali

zados com fibras de celulose quer em ele

mentos dissociados quer em folhas03

13i520 A sua grande vantagem é a de per
mitir visualizar com procedimentos labo

ratoriais simples cortes perfeitamente

normais ao eixo das fibras a partir da sua

adequada coloração e deposição em lâmi

nas e do subseqüente seccionamento óti

co de modo não intrusivo e sem qualquer

destruição da estrutura das fibras O prin

cípio de funcionamento apresentado mais

em detalhe na seção seguinte deste texto

assenta na aquisição da luz refletida pro

veniente de um único ponto no plano fo

cal XY desprezandose todo o sinal ema

nado de pontos exteriores ao plano na
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varredura ao longo desse plano e depois

ao longo de sucessivos planos de espes

sura limitada na direção Z de modo a re

construir tridimensionalmente o objeto

observado Sendo confiável mas relativa

mente morosa a principal desvantagem

da técnica é contudo a de utilizando mi

croscópios óticos estar limitada à baixa

resolução destes

Apesar de ser significativo o número de

publicações relacionadas com a aplicação

da microscopia confocal ao estudo de fi
bras não existem todavia trabalhos com o

eucalipto E globulus o que motivou a re

alização de um estudo em duas fases A

primeira envolveu a implementação e va

lidação da técnica de microscopia confo

cal na medição de dimensões transversais

de fibras de pastas não branqueadas antes

e após a refinação laboratorial sendo con

frontados os valores da espessura da pare

de com os obtidos para as mesmas pastas

por microscopia ótica convencional em

projeções longitudinais de fibras A esta

etapa do trabalho presidiu o objetivo de

testar as potencialidades da microscopia

confocal para medir dimensões transver

sais e para detectar eventuais modificações

da estrutura da parede das fibras ocorridas

durante o seu processamento e também o

de comparar duas técnicas baseadas no uso

do microscópio ótico a microscopia con

focal e a microscopia ótica direta Os re

sultados são os divulgados e discutidos na

presente comunicação

Na segunda fase do trabalho efetuaram

se medições na madeira bem como em fi

bras de pastas de E globulus não refina
das e refinadas obtidas em diferentes con

dições de cozimento Neste caso procurou
se avaliar a influência do cozimento e da

refinação nas alterações ocorridas nas sec

ções transversais das fibras analisando

também de que modo diferentes condições

de cozimento afetam a parede das fibras

Os resultados associados a esta segunda

etapa do estudo são apresentados e discu

tidos em outra publicação21
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Procedimento experimental
Em todo o estudo foi utilizada madeira

proveniente de um clone de E globulus
cultivado em Portugal com dez anos de
idade Para a preparação das pastas coze
ramseaparas deste clone da fração aceite
da crivagem laboratorial em um digestor
descontínuo do tipo MK de651 de capa
cidade com circulação forçada do licor
utilizando uma relação licormadeira de41
e cerca de 600 g de aparas base seca Os
licores foram preparados com hidróxido
sulfureto e carbonato de sódio e caracteri
zados em termos de carga alcalina e índice
de sulfureto Neste trabalho foram consi
derados dois cozimentos dentre os múlti
plos efetuados que produziram pastas com

valores idênticos de índice kappa usando
a mesma carga alcalina ativa no licor
15 um com 30 de sulfidez a 170C
durante 40 min e um outro com 0 de
sulfidez a 181 C durante 90 min cozimen
to à soda Tal seleção se baseou na tentati
va de detectar por microscopia confocal
variações sensíveis na secção transversal
das fibras associáveis a condições de cozi
mento significativamente distintas desig
nadamente tempo e temperatura

Após lavagem desintegração crivagem
aberturaO15 mm centrifugação e ho
mogeneização parte de cada uma das pas
tas foi submetida à refinação laboratorial
no refinador PFI a 10 de consistência
usando 2000 revoluções ISO 52642

Figura 1 Medição da espessura da parede em uma fibra de pasta kraft por microscopia
ática convencional a três pontos da fibra nos quais se mede a largura da fibra e do lúmen
b medição da largura da fibra e do lúmen em um ponto L L 2 x espessura da parede

i
f

Ì

Figura z

juPrincipio da microscopia confocall
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Fora do plano focal

Beam
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Antes de qualquer medição no microscó
pio eliminaramse os finos no Dynamic
Drainage Jar usando a malha de 200 mesh
Tappi T 261 cm94 quer nas pastas não
refinadas quer nas pastas refinadas

Para a medição da espessura da parede
por microscopia ótica direta as fibras fo
ram depois coradas com violeta de gencia
na lavadas depositadas em lâminas com
glicerina albuminada e deixadas secar ao
ar As análises foram efetuadas em um mi
croscópio ótico modelo Laborlux K da
Leitz acoplado a uma câmera de vídeo
CCD e a um computador equipado com o
software Quantimed 500C usandose uma
ampliação de023x0239m21pixel em um
monitor com512x512 pixéis A espessura
da parede foi calculada por diferença entre
as larguras da fibra e do lúmen tanto quan
to possível na perpendicular ao seu eixo
medidas em três pontos da fibra no centro
e sensivelmente à meia distância entre este
e cada uma das extremidades figura 1
Considerouse depois para cada fibra a
média resultante das três leituras

Para a medição dos diversos parâmetros
transversais das fibras por microscopia
confocal as fibras foram coradas com la
ranja de acridina compatível com a banda
de excitação do laserusado de modo a tor
naremsesuficientemente autofluorescen

tes e assim operando no modo de epi flu
orescência que é o que melhor permite
detectar pormenores do interior da amos
tra e poderem gerar boas imagens O ex
cesso de corante foi removido e as fibras
depositadas em lâminas óticas deixadas
secar ao ar e depois fixadas utilizando Per

mount DPX com um índice de refração
próximo quer do das fibras quer do das lâ
minas e lamelas A aquisição de imagens
efetuouse em um microscópio de fluores
cência normal Nikon Optiphot 2 associa
do ao sistema BioRad MRC600 sendo a
fonte de luz um laser de kryptonárgon com
um comprimento de onda de 488 rim O
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princípio de funcionamento da microsco

pia confocal está esquematicamente repre

sentado na figura 2 e é descrito em detalhe

na literatura1 pelo que será aqui referi

do apenas de modo simplificado
O sistema inclui basicamente uma fonte

de luz laser um pinhole utilizado para

iluminar um único ponto no plano focal

um beamsplitter que direciona a luz re

fletida pelo objeto para o fotodetector um

outropinhole utilizadopara limitar a luz

que penetra no fotodetector apenas à refle

tida pelo ponto iluminado um sistema de

varredura da platina do microscópio no pla

no e em profundidade e uma unidade de

aquisição e processamento da imagem O

pinhole fonte o ponto de iluminação do

objeto e o pinhole detector são confocais

uns em relação aos outros isto é têm o

mesmo foco em diferentes locais do per
curso ótico Deslocando o feixe de luz la

ser ao longo de um plano XY é gerada uma

imagem do objeto pontoaponto com uma

profundidade limitada pela abertura do pin

hole detector deslocando depois vertical

mente a placa do microscópio obtêmse su

cessivos planos do objeto figura 3a os

quais uma vez sobrepostos permitem a sua

reconstrução tridimensional e com sofiwa

re adequado a sua visualização segundo di

versos ângulos e posições figura 3b
Selecionando na lâmina fibras orientadas

perpendicularmente à direção de varredu

ra no plano XY é possível após a sobre

posição dos diferentes planos obtidos em

profundidade definir pontos ao longo do

comprimento das fibras em que se efetua o
corte na vertical e se obtêm assim sec

ções retas perfeitamente normais ao seu

eixo figura 3c

No presente trabalho foi utilizada uma

objetiva de imersão de óleo de 100x com

uma abertura numérica de 13 o que cor

responde a uma área de observação de

25x17 m2 com uma resolução de

0146x0146pM2pixel no plano e também
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Figurarau3rau3 Análise de uma fibra por microscopia confocal a Varredura ótica do objeto no
plano XY e sobreposição de sucessivos planos para reconstrução tridimensional da ima

gem b Visualização de uma fibra após reconstrução tridimensional c Varredura ótica do
objeto no plano XZ e seccionamento ótico para obtenção de cortes transversais

Eui
Plano XZ

a a

Plano XZ

C

Figura 4 Cálculo da espessura da parede Ww a partir da medição da área Aw e do
apperímetro Pw da secção recta de uma fibra ós aquisição da imagem no microscó

pio confocal e subseqüente binarização

AN Pw

L
W

W
w

A L W

Pw 2L 2Ww

de0146 pm em profundidade O passo de

varredura ao longo da espessura da fibra foi

de030 pm valor próximo do dobro da re

solução vertical Para cada fibra foi recons

truída a secção transversal em três pontos

distintos como indicado na figura 1

Uma vez adquiridas as imagens das sec

ções retas das fibras procedeuse ao seu

tratamento morfométrico por meio do sof

tware CUE2 da Olympus o que envolveu

a aplicação de filtros óticos para melhoria

dos contornos a definição do threshold a

binarização e a análise propriamente dita

Na figura 4 está representado um corte

transversal de uma fibra e a corresponden

te imagem binarizada cuj a área da parede

A e perímetro total interno externo

Pw são automaticamente medidos pelo sis
tema Este calcula depois o comprimento e

a largura de um retângulo com a mesma

área e perímetro da imagem podendo en

tão considerarse a espessura da parede

como sendo equivalente a essa largura

Este processo de cálculo da espessura da

parede foi comparado com outros igual

mente aplicados a imagens adquiridas por

microscopia confocal baseados por exem

plo na área da parede e no perímetro ex

temob ou na área da parede e no períme
tro central da fibraOs resultados de tal

comparação que como os de outros auto

res confirmam que mesmo usando a

mesma técnica de aquisição de imagem os

valores podem diferir significativamente

consoante os métodos de cálculo aplicados

não são todavia apresentados neste texto

Por adequado processamento da imagem

adquirida por microscopia confocal é tam

bém possível calcular por exemplo a área

e o perímetro do lúmen ou ainda os diver

sos diâmetros larguras da fibra e do lú

men nomeadamente os diâmetros de Feret

máximo mínimo e médio Do mesmo

modo podem determinarse outros parâ
metros biométricos relevantes associados

à secção transversal das fibras tais como

os analisados neste trabalho o aspect ra

tio AR o índice de colapso IC o coefi

ciente de flexibilidade CF ou o índice de

Runkel IR O primeiro um fator de for
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ma que indica se a fibra é mais ou menos

cilíndrica é definido em função dos diâ
metros de Feret mínimo Fmia e máximo
Fm da secção transversal da fibra 36

AR Fim 1
max

O índice de colapso que quantifica
o grau de colapso das fibras é dado por613

IC1Ai
2

AIO

onde AI é a área real do lúmen da fibra e
Alo é a área do lúmen da fibra considerada

totalmente não colapsada Assumindo que
nesta última situação a fibra é circular e que
o perímetro do lúmen P1 não se altera
quando a fibra colapsa a equação anterior
transformase em 6

47r AlIC 1
P 3

Por seu lado o coeficiente de flexibilida

de que relaciona a largura média do lúmen

com a largura média da fibra23 pode ser
expresso em função dos diâmetros de Feret

médios das secções transversais da fibra e

do lúmen F1a e F1 a respectivamente

CF
F

x100

Ff

enquanto o índice de Runkel23se define

em função da espessura da parede e do di
âmetro médio do lúmen

IR 2w
Fa

Resultados e discussão

As medições efetuadas nas fibras de

pasta não refinada e refinada quer por
microscopia ótica convencional quer por
microscopia confocal envolveram a aná

lise de um número significativo de fibras
desprezando todas aquelas com uma es
pessura de parede inferior a 10 m ou
superior a 40 Nm em quantidade muito
reduzida bem como fibras com o lúmen

total ou parcialmente colapsado isto é
com pontos de contato entre a parede
Para eliminar os erros associados à fadi
ga do operador os valores medidos das
fibras de cada pasta foram redistribuídos
aleatoriamente ou seja as fibras foram

reordenadas antes de se calcularem os pa
5 râmetros médios da respectiva distribui

Figura 5 Valores da espessura da parede das fibras de uma pasta de E globulus não
refinada cozimento com 15 de carga alcalina e 0 de sulfidez a 1810Cdurante 90 min
a Distribuição de freqüência análise por microscopia ótica convencional Mie Opt b
Distribuição de freqüência análise por microscopia confocal CLSM c Evolução do valor
médio da espessura da parede com o acréscimo do número de fibras analisadas
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Tabela 1 Média da espessura da parede das fibras nas pastas nãorefinadas e r

Espessura da parede e001e um

Microscopia ótica Mícroscopia
convencional Confocai

Pasta 1 Pasta não refinada 232 242

CA15IS30
T1700C t40 min Pasta refinada 235 2

Pasta 2 Pasta não refinada 234 2 24

CA15ISO

T181C t90 min Pasta refinada 233

Desvio para um nível de confiança de 95
CA Carga alcalina IS Índice de sulfureto T Temperatura t

ção Todavia em vez de se considerar um

número idêntico de fibras para todas as
pastas como usualmente feito optouse
neste trabalho por usar apenas tantas fi
bras quantas necessárias para obter um
valor médio da espessura da parede com
uma incerteza inferior a 1 desse valor

para um nível de confiança de 95 Este

critério leva em conta a dispersão de va
lores nas pastas e conduz a que o núme
ro de fibras analisadas possa ser diferen
te de pasta para pasta Além disso faz
com que para cada uma das pastas em
análise neste trabalho esse número não

seja elevado De fato a distribuição das
dimensões transversais em pastas de fi
bras de parede mais fina como é o caso

do eucalipto é bastante homogênea mais
homogênea até do que a de outras har

dwoods como a bétula ou a faia sen
do suficiente a análise de um número re

lativamente reduzido de fibras para rapi
damente se encontrar a tendência média

da distribuição com uma precisão acei
tável É o que confirma a figura 5a e 5
h onde estão representadas as distribui

ções dos valores da espessura da parede
de uma das pastas analisadas antes da

O PAPEL 1 ABRIL 2000
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refinação obtidos por microscopias di

reta e confocal Por outro lado a figura

5c apresenta a evolução para a mesma

pasta da média da espessura da parede
das fibras com o acréscimo do número

de fibras consideradas nessa média ve

rificandose que a partir de uma dada

altura por mais fibras que se analisem a

sua variação não é significativa Deste

modo valores das dimensões transversais

das fibras associados a médias da espes
sura da parede que com 95 de confi

ança podem ter um erro de apenas 1

são perfeitamente aceitáveis tanto mais

que a incerteza dos métodos experimen

tais é sempre superior

Seguindo a metodologia indicada ob

tiveramsepara as duas pastas analisa

das neste estudo antes e após a refina

ção laboratorial os valores médios da es

pessura da parede apresentados na tabe

las os quais são comparáveis com os de
outros trabalhos89

Apesar de as amostras para análise te

rem sido preparadas da mesma forma co

loração das fibras e secagem ao ar os
resultados das duas técnicas são diferen

tes como seria aliás de esperar a partir
das conclusões dos estudos de outros au

tores0 14 verificandose que os de mi

croscopia confocal são em geral superi

ores aos de microscopia ótica direta

Apesar de ambas as técnicas envolverem

a selecção dos níveis de threshold e a

binarização da imagem o que pode in
troduzir erros de leitura tanto maiores

quanto menor a resolução do sistema os

erros associados à microscopia conven

cional são superiores quer porque a sua

resolução é menor sendo mais difícil dis

tingüir a fronteira lúmenparede quer

ainda porque o seccionamento da fibra

dificilmente é perpendicular ao seu eixo

No caso da microscopia confocal há tam

bém que atender à incerteza associada ao

passo da varredura em profundidade Em

qualquer dos casos os resultados obti

dos devem ser interpretados com a devi

da reserva e de forma não absoluta ten

do presente que variações ocorridas nas

dimensões das fibras podem também ser

causadas pela preparação das amostras

eou induzidas pela técnica de medida No

entanto se esta permitir antecipar algu

mas tendências os resultados podem ser

analisados com maior confiança não só

em estudos comparativos como também

na procura de correlações É o que

Tabela 2 Alguns parãmetros morfológicos da secção reta das fibras de
uma pasta de E globulus obtidos a partir de medições por microscopia
confocal

Não refinada Refinada

nkel Eq 5095001 109003

Cozimento com 15 de carga alcalina e 0 de sulfidez a 181 C durante
90 minutos

Largura da fibra pm

Área da parede ume

106005

53806

99005

48804

Área do lúmen pm2 20603 16803

Aspect ratio da fibra Eq 1068001 067000

Índice de colapso Eq 30200101 015001

Coeficiente de Flexibilidade Eq 4 52203 500046

Índice de Ru
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acontece com os valores de microscopia

confocal da tabela 1 que contrariamente

aos dados por microscopia direta não só

indiciam de forma clara qual o efeito da

refinação na espessura da parede das fi

bras como permitem também avaliar a

influência das condições de cozimento

pois são significativamente diferentes

para as duas pastas em análise

Complementarmente a natureza das

imagens obtidas por microscopia con

focal possibilita o cálculo de outros pa
râmetros transversais das fibras como

os indicados na tabela 2 para uma das

pastas estudadas Mais uma vez se con

firma a sensibilidade das medições às

variações ocorridas durante a refinação

no que diz respeito por exemplo à lar

gura e ao aspectratio da fibra e à área

da parede ou do lúmen

Em uma outra publicação os autores

apresentam mais valores de medições efe

tuadas por microscopia confocal e discu

tem os resultados das Tabelas 1 e 2 procu

rando identificar as causas das alterações
detectadas na estrutura das fibras durante

o cozimento e a refinação e explicar as di

ferenças entre pastas produzidas em con
dições de cozimento distintas21

Conclusões

Os resultados do estudo aqui apresen

tado confirmam que a microscopia con
focal é uma boa alternativa às técnicas

baseadas em microscopia convencional

Comparativamente à visualização direta
de projeções longitudinais de fibras em

lâminas a microscopia confocal apesar

de um pouco mais morosa tem a vanta

gem de facultar o cálculo de vários pa
râmetros transversais da estrutura da fi

bra além da sua largura da largura do
lúmen ou da espessura da parede Como
se demonstrou revelase também mais

adequada e confiável para o estudo das

alterações ocorridas nas fibras durante o

0 PAPEL 1 ABRR 2000



processo de fabricação do papel Por ou
tro lado contrariamente aos cortes his

tológicos o seccionamento ótico permi
te efetuar as medições de modo muito

mais simples e rápido com menores er

ros experimentais e sem danificar a es

trutura das fibras A principal desvanta

gem da microscopia confocal é a de com

o microscópio ótico não ser possível

usar resoluções tão elevadas quanto as
da microscopia eletrônica de varredura

aplicadas a cortes histológicos

i
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