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RESUMO: Após o corte da madeira, os tocos remanescentes de Eucalyptus sp. devem ser retirados mecanicamente, o 

que eleva o custo de produção e promove a compactação do solo pelo tráfego intenso e pesado de máquinas. Uma 

alternativa para eliminação dos tocos remanescentes é a decomposição dos mesmos por agentes xilófagos. Neste trabalho 

avaliou-se a degradação in vitro de Eucalyptus sp. por fungos basidiomicetos com o intuito de selecionar isolados com 

potencial para biodegradação como alternativa ao processo mecanizado. Foram utilizados discos de madeira retirados de 

tocos remanescentes, sendo 12 árvores de 3 materiais genéticos (clones: 2361, 1277 e 1249) com idade aproximada de 7 

anos. Foram confeccionados corpos de provas de 2,5x2,5x1,0 cm retirados de 3 regiões distintas no sentido medula casca 

(interna, intermediaria e externa) de cada disco e de lados opostos. Os fungos foram inoculados nos corpos de prova e 

incubados a temperatura ambiente (28°C ± 3°C) por 14 semanas em vidros esterilizados. Os tratamentos utilizados foram: 

T1- Pycnoporus sanguineus e T2- Phellinus gilvus, T3- Tramates villosa, T4- Hexagonia hydnoides e T5- Lenzites 

stereoides. Após a incubação foi analisada a perda de massa dos corpos de prova. A perda de massa dos corpos de prova 

foi influenciada pelos isolados, pela posição e pelos clones. O isolado de P. sanguineus foi o que apresentou maior 

potencial para biodegradação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na produção industrial de madeira, o gênero Eucalyptus destaca-se pelo seu potencial de utilização, não somente por 

sua capacidade produtiva e adaptabilidade a diversos ambientes, mas, sobretudo, pela grande diversidade de espécies, o 

que torna possível atender aos requisitos tecnológicos dos mais diversos seguimentos. 

As florestas plantadas são uma importante fonte renovável de recursos naturais que, entre suas vantagens, ajudam a 

preservar nossas florestas nativas. No Brasil, além do setor de celulose e papel outros segmentos utilizam florestas 

plantadas de eucalipto e pinus, numa área total estimada em 7,84 milhões de hectares (IBÁ, 2017). 

Após o corte da madeira, os tocos remanescentes de Eucalyptus sp. devem ser retirados mecanicamente, o que 

encarece o custo de produção. A colheita mecanizada de florestas envolve o tráfego intenso e pesado de máquinas sobre 

o solo favorecendo a compactação dos solos e dificultando o crescimento e a distribuição das raízes no solo (DEDECEK 

& GAVA, 2005). Os espaços porosos perdidos com efeito da compactação são, na maioria, macroporos, que são 

importantes na movimentação de água e de ar pelo solo (LOPES et al., 2006), podendo, dessa forma, limitar o 

desenvolvimento da árvore. Além disso, com a compactação, pode-se necessitar do uso de subsolador para um novo 

plantio, o que acabará agregando um valor econômico ainda maior. 

Uma alternativa para retirada dos tocos remanescentes é a decomposição dos mesmos por agentes xilófagos. Dentre 

estes se destacam os fungos basidiomicetos pertencentes as ordens Agaricales e Polyporales por apresentarem 

significativa produção de enzimas oxidativas (peroxidases e lacases) durante o crescimento micelial (fase vegetativa) e/ou 

formação de basidiomas (FERNADES et al., 2005; HAKALA et al., 2004). 

Os fungos capazes de degradar a madeira pode ser dividido em três principais grupos. Os fungos de podridão mole 

(“soft-rot fungi”), caracterizado pela aparência mole. Os fungos de podridão parda ou marrom (“brown-rot fungi”) 

degradam a celulose e hemicelulose conferindo à madeira uma coloração marrom por não degradarem a lignina. A maioria 

dos fungos degradadores de madeira são os que causam a podridão branca (“white-rot fungi”), os quais degradam tanto 

lignina quanto celulose e hemicelulose. A madeira torna-se frágil e com coloração clara pela remoção da lignina. Existem 

várias espécies de basidiomicetos que causam a podridão branca e parda tanto em gimnosperma quanto em angiosperma 

(OLIVEIRA et al., 2005).  

Com o intuito de avaliar e selecionar isolados de fungo que possam ser utilizados na degradação de tocos 

remanescentes de clones de Eucalyptus sp. em substituição ao processo mecanizado, este trabalho foi realizado com o 
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objetivo de avaliar a degradação fúngica “in vitro” de madeira de clones de Eucalyptus sp. em três posições (interna, 

intermediária e externa) na direção medula-casca de tocos remanescentes da colheita. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os isolados fúngicos foram obtidos de tocos remanescentes de plantações de Eucalyptus sp. localizadas no município 

de Entre Rios, Bahia, e identificados com auxílio de chaves (RYVARDEN, 2004; GIBERTONI, 2004; RYVARDEN & 

JOHANSEN, 1980), sendo distribuídos em ordens, famílias, gêneros e espécie segundo Kirk et al. (2001). Os isolados 

foram multiplicados pela transferência de fragmentos do micélio, para BDA e incubados a 28 ± 3ºC, por 7 dias (EIRA & 

MINHONE, 1997).  

A avaliação da biodegradação foi realizada segundo a metodologia de Fernandes et al. (2005), com modificação. 

Foram utilizados discos de madeira retirados de tocos remanescentes após o corte das árvores. Foram utilizadas quatro 

árvores procedentes de três materiais genéticos (híbridos) de Eucalyptus sp., totalizando 12 árvores com 7 anos de idade. 

Foram confeccionados os corpos de prova de 2,5x2,5x1,0 cm retirados de três regiões distintas no sentido medula casca 

(interna, intermediária e externa) de cada disco e de lados opostos. 

Os corpos de prova foram numerados e acondicionados em estufa a temperatura de 50 ± 1°C por 72 horas e em seguida 

pesados e acondicionados em recipientes de vidro com capacidade de 500 mL utilizando 2 corpos de prova de lados 

opostos de cada disco por recipiente contendo 10 mL de água destilada. Os recipientes foram então autoclavados a 120°C 

por 30 minutos. Após o resfriamento, os micélios dos fungos foram inoculados nos corpos de prova em condições 

assépticas, pela transferência de discos inoculantes de 6mm de diâmetro retirados de placas de Petri contendo meio de 

cultura BDA previamente colonizados com Pycnoporus sanguineus, Phellinus gilvus, Trametes villosa, Hexagonia 

hydnoides e Lenzites stereoides. Assim, os tratamentos foram: T1- Pycnoporus sanguineus e T2- Phellinus gilvus T3- 

Trametes villosa T4- Hexagonia hydnoides e T5- Lenzites stereoides. 

A incubação foi realizada a uma temperatura média de 28 ± 3°C. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições por tratamento. Após 14 semanas de incubação, foi retirado o 

micélio sobre os corpos de prova e em seguida submetidos a aclimatação por 72 horas a temperatura de 50°C ±1°C 

(ALVES et al., 2006). A perda de massa foi calculada pela equação: 𝑃𝑚 =
𝑃𝑖−𝑃𝑓

𝑃𝑖
. 100, em que 𝑃𝑚 é a perda de massa, em 

%; 𝑃𝑖  é o peso inicial seco (antes da exposição ao fungo), em gramas; e 𝑃𝑓 é o peso final seca ( após a exposição ao fungo), 

em gramas. 

Para determinação da densidade da madeira foram utilizados discos retirados das árvores utilizadas para o teste de 

biodegradação, sendo que foram confeccionadas cunhas opostas de cada disco para determinação da densidade básica 

(DURLO, 1991). As cunhas foram saturadas com água e pesadas. Em seguida, foram secas em estufa a 105 ± 2°C até 

atingirem peso constante. A densidade básica foi calculada pela equação: 𝐷𝑏 =
𝑀𝑠

𝑉𝑣
, em que 𝐷𝑏  é a densidade básica 

(g/cm³); 𝑀𝑠 é a massa seca (g) e 𝑉𝑣  é o volume verde (cm³). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Observa-se que para a perda de massa (%) (Tabela 1), após 14 semanas de incubação, considerando a média geral, o 

isolado Pycnoporus sanguineus foi superior para biodegradação em comparação aos outros fungos com uma média de 

8,21%. P. sanguineus em seis espécies de madeira da região Amazônica causou perda de massa que variou de 0,05 a 

3,21% (ALVES et al., 2006). É importante ressaltar que os autores utilizaram apenas a região do cerne das madeiras 

testadas.  

 

Tabela 1. Porcentagem de perda média de massa nas posições dos corpos de prova de clones de Eucalyptus sp. inoculados 

com P. sanguineus , P. gilvus, T. villosa, H. hydnoides e L. stereoides e a média geral após 14 semanas de incubação, São 

Cristóvão, SE. 

Isolado Posição * Média geral ** 

Externa Intermediária Interna 

Pycnoporus sanguineus 

Phellinus gilvus 

Trametes villosa 

Hexagonia hydnoides 

Lenzites stereoides 

20,66 aA 

1,37 bA 

1,96 bcA 

3,19 bA 

3,48 bA 

1,68 aB 

0,93 aA 

1,29 aA 

1,41 aB 

1,85 aB 

2,28 aB 

1,29 aA 

1,33 aA 

1,49 aB 

1,74 aB 

8,21 a 

1,19 c 

1,53 bc 

2,03 bc 

2,36 b 

* Média seguida por letras maiúscula distintas na linha diferem entre si (p ≤ 0,05); * Média seguida por letras minúsculas 

distintas na coluna diferem entre si (p ≤ 0,05); ** Média geral de perda de massa entre os fungos (p ≤ 0,05). 

 

Silva et al. (2007), utilizando P. sanguineus para biodegradação de madeiras, observaram que a perda de massa 

ocasionada por este fungo em Caesalpinia echinata (pau-brasil) foi de 5,68% no alburno e 0,35% no cerne; em 

Anadenanthera macrocarpa a perda de massa foi de 1,19% no cerne, em Pinus elliottii foi de 9,84% no alburno e em 

Eucalyptus grandis foi de 9,11% no cerne. Fica evidente a diferença de resistência que pode haver entre o cerne e o 

alburno dentro de uma mesma árvore analisada, bem como a diferença de resistência entre espécies distintas submetidas 
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a um mesmo fungo e a diferença de resistência de uma mesma árvore submetida a fungos distintos, fato que pode ser 

observado no presente trabalho. 

A interação entre os fatores fungo-posição e fungo-clone evidenciou a superioridade do fungo P. sanguineus para o 

processo de biodegradação.  

Com relação à posição no sentido medula-casca (interna, intermediária e externa), o P. sanguineus causou perda de 

massa na posição externa com valores de até 31,11%, com média de 20,66%. Para os isolados H. hydnoides e L. stereoides 

os valores na posição externa foram de 3,19% e 3,48%, respectivamente (Tabela 1). Os três isolados mostraram diferenças 

significativas na posição externa em relação às outras duas posições (interna e intermediária). A região externa é composta 

pelo alburno que é uma região de reserva de substâncias nutritivas e as regiões internas são compostas pelo cerne que 

pode conter óleos, resinas, gomas e/ou compostos fenólicos, substâncias frequentemente responsáveis pela coloração mais 

escura e maior resistência da madeira a fungos xilófagos (COSTA et al., 2006). Esses fungos desenvolveram-se melhor 

na região externa provavelmente estimulado por uma maior quantidade de nutrientes, favorecendo assim a biodegradação. 

Sendo assim, era de se esperar que o cerne apresentasse uma maior resistente.  

Para os isolados de P. gilvus e T. villosa não houve diferença significativa entre as posições analisadas. O baixo 

desempenho dos isolados P. gilvus e T. villosa pode ter sido devido à inibição do crescimento decorrente da presença de 

extrativos na madeira. 

Resultados semelhantes de biodegradação considerando a parte externa inoculada com P. sanguineus foram 

observados por Abreu et al. (2007) quando utilizaram Pycnoporus cinnabarinus em madeira de Eucalyptus sp. de 

aproximadamente 12 meses de idade. Os autores observaram uma perda de massa de 28,10% depois de 120 dias de 

incubação. Na composição química da madeira de Eucalyptus grandis, o teor de extrativos totais apresentou tendência de 

crescimento em relação à idade e com maiores concentrações na base (SILVA et al., 2005). Sendo a parte mais externa 

do tronco mais jovem e possivelmente com menores teores de extrativos, fica fácil compreender a semelhança entre os 

resultados. Abreu et al. (2007), ainda avaliaram a biodegradação pelos fungos Pleurotus ostreatus e Schizophyllum 

commune onde a perda de massa foi de 19,18% e 9,14%, respectivamente. 

Considerando a posição no sentido medula-casca, Paes (2002), utilizando os fungos Postia placenta, Neolentinus 

lepideus e Polyporus fumosus por 12 semanas de incubação, também constatou que a resistência depende da posição, 

sendo as amostras retiradas das posições mais externas mais deterioradas que as retiradas das posições mais internas. 

Para os clones inoculados com P. sanguineus houve diferença significativa na perda de massa com valores variano de 

5,53 a 10,67% (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Porcentagem de perda média de massa em clones de Eucalyptus sp. inoculados com P. sanguineus , P. gilvus, 

T. villosa, H. hydnoides e L. stereoides, após 14 semanas de incubação, São Cristóvão, SE. 

 

Isolado 

Clones 

2361 1277 1249 

Pycnoporus sanguineus 

Phellinus gilvus 

Trametes villosa 

Hexagonia hydnoides 

Lenzites stereoides 

10,67 aA 

1,38 bA 

1,29 bA 

1,78 bA 

2,43 bA 

8,43 aB 

0,95 bA 

1,59 bA 

2,21 bA 

2,33 bA 

5,54 aC 

1,25 bA 

1,70 bA 

2,10 bA 

2,31 bA 

*Médias seguidas por letras maiúsculas distintas na linha diferem entre si (p ≤ 0,05); *Médias seguidas por letras 

minúsculas distintas na coluna diferem entre si (p ≤ 0,05).  

 

Embora todos os clones híbridos sejam de Eucalyptus sp. a procedência e os cruzamentos são diferentes, portanto, com 

diferentes graus de resistência e susceptibilidade à biodegradação. O poder biodegradativo de um fungo pode variar de 

espécie para espécie e inclusive dentro da mesma árvore nas diferentes posições a depender principalmente da quantidade 

e qualidade dos extrativos. Provavelmente o clone 1249 possui uma maior concentração de extrativos, e que ocasionou a 

redução do desenvolvimento do P. sanguineus. A densidade da madeira foi maior no clone 1249 (0,6g/cm3 contra 

0,54g/cm3 dos outros dois clones). A densidade da madeira não garante boa resistência natural da madeira a fungos 

xilófagos (ALVES et al., 2006), entretanto, neste experimento foi a madeira de maior densidade que apresentou maior 

resistência. Este fato também foi observado por Paes et al. (2007), que testou a resistência natural das madeiras de leucena 

(Leucaena leucocephala), louro pardo (Cordia trichotoma), jurema-preta (Mimosa tenuiflora), marmeleiro preto (Croton 

sonderianus), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), nim indiano (Azadirachta indica) e teca (Tectona grandis). Por outro lado, 

os clones 2361 e 1277 apresentaram a mesma densidade e diferiram entre si quanto a resistência a biodegradação pelo P. 

sanguineus.  

 

CONCLUSÕES  

 

O P. sanguineus foi o isolado mais eficiente para biodegradação da madeira e a posição da madeira e o clone utilizado 

interferem diretamente no processo de degradação da mesma. 
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