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RESUMO 

LEVANTAMENTO DE FUNGOS TERMÓFILOS 

ASSOCIADOS A PILHAS DE CAVACOS DE Eucalyptus SPP,.

.ix. 

AUTOR: Celso Garcia Auer 

ORIENTADOR: Tasso Leo Krllgner 

Ü· isolamento de fungos termófilos a partir de 

cavacos de eucalipto apresentando auto-aquecimento, com ternperat� 

ras m5ximas variando de 53 - 62 °C, mostrou a ocorr�ncia de Aspe� 

gillus sp., Dactylomy�es thermoplhilus, Penicillium bacillusporum, 

Rhizomucor sp., Sporotrichum sp. e Thermoascus aurantiacus. Com 

exceçao de D. thermophilus, estes fungos foram também isolados de 

solo de talh6es florestais de eucalipto, do ar e de iguas resi-

duais para lavagem de toras e da lagoa de tratamento de efluentes. 

Foram avaliadas as frequ�ncias relativas de ca-

da fungo isolado, observando-se a aus�ncia de padr6es 

de distribuição nos pontos amostrados no decorrer do 

de armazenamento. 

definidos 

período 



.x. 

A análise das taxas de c rescimento micelial,em 

meio BDA, nas temperaturas de 20, 30, 40, 50, 60 e 70º c indicou 

as temperaturas 6timas de 30° C para Aspergillus e P. bacillisp�um;

40° C para Rhizomucor e so º c para D. thermophilus, Sporotrichum e 

T. aurantiacus. Não houve cresciraento nas temperat uras de 60 e 

70°c. A incubação de esporos em âgar-âgua a 20, 30, 40 e so º c 

mostrou que somente Aspergillus, P. bacillisporum e Rhi zomuco1° 

apresentaram germinação de esporos a zo º c. Os pontos 6timos de 

germinação dos conÍdios se aproximaram dos pontos 6timos de cres 

cimento micelial. 

Foi avaliado o efeito de dextrose, sacarose 

amido, hidrolisado de rna.deirn e carboximetil celu lose como fontes de 

carbono a Aspergillus, Rhizomucor e T. aurantiacus. Não houve di 

ferenças sig nificativas entre dext rose, sacarose e amido, porem 

estas fontes foram significativamente superio1"es ao hidrolisaêo de ma -

<leira P çarboximetil celulose. O crescimento inadequado dos f un

gos nestas �ltimas fontes de carbono sugere a s ua incapacidade p� 

ra degradação de hemicel ulose e cel ulose. 



SURVEY OF THERMOPHILIC FUNGI 

ASSOCIATED WITH Eucalyptus spp. CHIP PILES,

.xi. 

AUTHOR: Celso Garcia Auer 

ADVISER: Tasso Leo KrUgner 

SUMMARY 

Isola tions of thermophilous fungi from 

self-heated chip piles of eucalypt wood, with maxiir.um terr:peratures 

. f 52 
e -·O ' ranging rorn --b.) C, sl10Ked tl1e ocurrence of Aspergitlus sp., Dacty1,01r:yces 

thermophilus, PeniciZZium bacillisporum, Rhizomucor sp., 

Sporotrichum sp. and Thermoascus aurantiacus. With exception of 

D. thermophilus, all fungi isolated from the pile were also

isolated from eucalypt forest soil, air, mill waste water used 

for round wood washing and from water of the treatment lagoon of 

effluents. 

The relative frequency of each thermophilous 

fungi isolated did not show regular distributional patterns in 

the sampling points and during the period of storage. 
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Rates of mycelial growth on potato dextrose 

agar at the temperatures of 20, 30, 40, 50, 60 and 70
°

c showed

thc optimum temperature for growth at 30° c for Aspergillus and 

P. bacillisporum; 40
°

c for Rhizomucor and so
º

c for D. thermophilus,

Sporotrichum and T. aurantiacus. Growth was not at 60 and 70° c. 

The incubation of spores on w ater-agar at 20, 30, 40 and so
º

c

showed that only Aspergillus, P. bacillisporum and Rhizomucor 

germinate at 20
°

c. The optimum germination points were similar to

the optimum growth point. 

The effects of glucose, sucrose, starch ,hydrolysate 

of wood and carboxymethyl cel lulose (O!C) as carbon sources on 

mycelial growth of Aspergillus, Rhizomucor e T. aurantiacus 

were also studied. There were not sigriificant differences among 

glucose, sucrose and starch, but they were significantly better 

than hyelro1ysate of wooel and. CMC. The i naelequ a te g r01vth on wood 

extr act anel CMC suggests the incapacity of these fungi to clegrade 

hemicellulose anel cellulose. 



I - INTRODUÇÃO 

O genero Eucalyptus vem sendo utilizado, no 

Estado de São Paulo, como principal fonte de fibras curtas para 

a produção de celulose e papel, em florestas de curta rotação . 

Deste tipo de manejo resulta a produção de madeira com grande 

quantidade de alburno, que facilita o ataque de microrganismos 

(COWLING et atii, 1974). A estocagem da madeira na forma de ca-
-

vacos, e uma alternativa de armazenamento para futuro processa-

mento, que pode, porém, ter implicações microbiológicas, degra

çladoras ou :µao (ESLYN, 1973 e FERRARI & KRUGNER, 1984). 

Aquecimento interno em pilhas de cavacos de ma 

deira tem sido observado em vãrias de celulose e papel (FOELKEL 

& _ZVI:NAKEVICIUS, 1979 e Lr:tvlA et alii, 1980), ao qual devem es

tar associados vãrios microrganismos, dentre eles os fungos ter 

mÓfilos (TANSEY, 1971 e FULLER, 1985). 
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O presente trabalho teve por objetivos: 

1. verificar a ocorr�ncia de auto-aquecimento em pilha de cava-

cos de Eucalyptus spp., armazenada ao ar livre;

2. isolar os fungos term6filos presentes na pilha de cavacos;

3. identificar os fungos term6filos isolados;

4. estudar a distribuição dos fungos term6filos dentro da pilha

de cavacos, durante o período de armazenamento e;

S. estudar o efeito da temperatura e fontes de carbono no cres

cimento e/ou esporulaç5o dos fungos isolados.
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II - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Armazenamento de madeira sob a forma de cavacos 

A estocagem de cavacos, ao ar livre, em indiis

trias de celulose foi iniciada durante a d�cada de 1950 nos EUA. 

Os cavacos, destinados à produção de celulose, eram resíduos de 

serrarias e de fábricas de aglomerados. Suas vantagens durante 

o �anejo do material e sua economia em custos, atrairarn a aten

ção de outros países, tais como, Canadá, Australia, Europa e Ja 

pao, que adotaram este sistema (BERGMAN, 1972). 

ESLYN (1973) comparando os dois principais me

todos de estocagem de maceira, como cavacos ou como toras, afir 

mou que a melhor alternativa para armazenamento de madeira se-

ria na forma de cavacos. Certos aspectos corno, por exemplo, 
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maior facilidade no transporte do material, manejo dentro da 

fábrica e maior economia de espaço, apresentam-se como mais fa

voráveis, em relação ao us0 de toras (ENGEL,1985). 

Desvantagens, também, são observadas nos pon -

tos relacionados com o aumento no teor de finos durante o mane

jo dos cavacos, contaminação dos cavacos com cinzas do ar e ou

tros agentes que causam o aparecimento de pontos pretos no pa

pel, e maior risco de ignição espontünea na pilha. LINDGREN e 

ESLYN (1961) opinaram que a quantidade de madeira deteriorada 

na pilha de cavacos, pode ser a mesma ou maior 

toras. 

do que com 

BERGMAN et alii (1970) relatam que a principal 

vantagem do armazenamento de cavacos ao ar livre está na minimi 

zaçao dos custos com manejo, mas apresentando perdas substan-

ciais de madeira, da ordem de 1% por m�s de estocagem. Os auto

res ohs�rvaram, em contraste com esta perda, maior produção de 

polpa celulÓsica, a partir àe cavacos de coníferas estocadas ao 

ar livre, sendo devido este fato ao decréscimo no teor de extra 

tivas da madeira. 

I�TTON (1970) estudando os efeitos do armazena 

mento com coníferas, verificou que podem ocorrer perdas na pro

dução de celulose, com base na madeira armazenada, e redução da 

qualidade, além do aumento no consumo de produtos químicos du

ranti os processos de cozimento e branqueamento. As perdas eco

n6micas mais elevadas, segundo o autor, aconteceriam em estoca

gens por períodos acima de 1 ano. 



Em condições atuais, a madeira destinada 

produção de cavacos provêm de florestas de curta rotação 
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(SI-

MOES et alii, 1980), as qu8is vão diretamente ao tambor de des

cascamento e ao picador. 

COWLING et alii (1974) postulam o uso desta m� 

<leira, pois a pilha fica constituída de cavacos com alto teor 

de umidade, com valores ao redor de 50%, e de madeira com gran

de quantidade de alburno, material mais suscetível ã deteriora

çao por microrganismos e insetos. Em concordãncia FERNANDES 

(1977) estabeleceu que a madeira originada de florestas com me-

nor idade de corte, apresenta alto contefido de madeira juvenil 

com baixa quantidade de cerne. Para folhosas, como o eucalipto, 

esta madeira possui maior conteúdo de lignina e composto fenÓli 

cos, com menor teor de holocelulose e extrativos, quando campa-

rados com os valores de uma madeira de árvore adulta; possui 

também, menor densidade e comprimento de fibras ligeiramente iE_ 

ferior â madeira adulta, porém produzindo celulose de propried� 

des similares. 

Em ensaios mais diretos, HATTON & HUNT (1972) 

estudaram a permanência de cavacos ao ar livre por 12 e 24 me -

ses, utilizando Picea glauca e Pinus contorta, verificando per

das na produção de polpa celul6sica, acompanhadas pelo aumento 

no consumo de álcalis. Os autores estabeleceram que o período 

de permanência deve estar restrito a períodos com menos de 

12 meses. Outras consequências do armazenamento foram discuti -

das por BERG:MAN (1972), que relacionou o decréscimo nos teores 
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de extrativos e resinas da madeira de coníferas, aumento da 

opacidade do papel que implicaria em maior consumo de produtos 

no braqueamento e perdas na resist�ncia da polpa e do papel, p� 

lo uso de cavacos com 3 a 4 meses de armazenamento ao ar livre. 

2.2. Características gerais dos microrganismos term6filos 

A termofilia, característica de crescimento 

em temperaturas acima das observadas no ambiente, relaciona -se 

com a capacidade genética de certos microrganismos em adaptar -

se seu desenvolvimento em direção �s condições extremas do am 

biente (DOWDING,1981). 

A pesquisa com microrganismos termófilos, de 

acordo com EMERSON (1968), foi iniciada no início deste iéculo 

e sua constatação em meio de cultura, foi devida i incubação de 

material vegetal em estufas com temperaturas acima de 40
°

c. Ain 

da segundo esse autor, foi concedido a Hugo Miehe o pioneirismo 

da investigação completa do fenômeno de auto-aquecimento de pi

lhas de feno, e pela realização dos primeiros estudos e an�li -

ses do fenômeno da termofilia e associação com os microrganis -

mos presentes. O estudo da ecologia por Noack, descreveu outros 

fungos, isolados novos, a partir de resíduos, tais como, ester

co e restos de cultura (APINIS, 1967). 

A origem da energia térmica liberada nos pro -

cessas de auto-aquecimento e sua relação com a presença e açao 
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de microrganismos foram profundamente estudadas por v5rios pe! 

quis adores (WEDBERG & RETTGER, 1941 e BARTHOLOMEW & NOFNAt"i, 1953). 

De acordo com os resultados obtidos, os autores observaram mod! 

ficaç5es nas populações de microrganismos presentes, ocorrendo 

o surgimento de populações termÓfilas durante a decomposição de

materiais de origem vegetal, bem como, a elevação da temperatu

ra. Houve correlação entre os valores máximos de temperatura e 

aqueles de CO� liberados, mostrando boa probabilidade de termo-
,:.. 

gênese biológica iniciar-se quando a matéria orgânica é consti

tuída de compostos altamente energéticos (NOR!'-'!AN e t a l ii, 1941) . 

Mais tarde, COONEY & EMERSON (1964) reuniram o 

conhecimento adquirido até então e apresentaram a taxonomia 

morfologia e biologia geral de fungos com caráter de crescimen

to em altas temperaturas, monografia que tem servido com auxí -

lio à caracterização e identificação dos microrganismos. Em re

visão feita por SAMSON (1981), às 13 espécies de fungos termoff 

licos classificadas por COONEY & EMERSON (1964) foi estendida a 

50 taxons, sendo a maioria das espécies pertencentes aos fungos 

imperfeitos (deuteromicetos), além de encontrarmos asco1:1icetos 

e zigomicetos(mucorales). Entre os basidiomicetos, representan

tes são encontrados nos generos Coprinus e Phanerochaete.

A base do termofilismo não está completamente 

elucidada, pois vários pontos permanecem obscuros, principalme� 

te a�ueles referentes ao crescimento em altas temperaturas, por 

vezes próximas de 60 °C, e o porquê da falta de crescimento em 
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o temperaturas comuns, entre 15-25 C. EMERSON (1968) não conse-

guiu relacionar a termofilia e algumas estruturas presentes nas 

cflulas como por exemplo, diferentes pigmentos e proporçao de 

nucleotídeos e as características do metabolismo dos fungos ter 

m6filos. Outras hip6teses foram levantadas para explicação do 

fenomeno, e CRI SAN (197 3) baseado no conhecimento sobre membra-

nas celulares e sua função, postulou ser a termo-estabilidade 

ultraestrutural, a finica hip6tese que poderia explicar a exis -

tfncia de fungos termofÍlicos e, que estes microrganismos te

riam membranas celulares com pontos de fluidez e flexibilidade 

em temperaturas acima das encontradas para os fungos mesofÍli -

cos. Confirmando, SMITH (1981) afirmou que Mucor pusiZZus pos -

sui membranas particularmente estáveis em altas temperaturas,c� 

mo uma possível consequ�ncia da membrana celular com estrutura 

modificada e que por sua vez modificaria as atividades das enzi 

mas associadas. 

Diferentes substratos podem ser utilizados du

rante o desenvolvimento de fungos term6filos restringindo-se,em 

grande parte, na decomposição de materiais orgânicos residuais 

nos processos de compostagem (KANE & MULLINS, 1973), em resídu-

os de minas de carvão na Grã-Bretanha (EVANS,197la), causando 

destruição de grãos em sistemas inadequados de armazenamento 

(FLANNIGAN, 1970;FLANNIGAN & SELLARS, 1972) e no armazenamento 

de madeira sob a forma de pilha de cavacos em fábricas de celu

lose (BJORKMAN & HAEGER, 1963; BERGMAN, 1972; SMITH & OFOSU-ASI 

EDU, 1972). A associação destes microrganismos e substratos or-
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gãnicos estaria ligada a processos de r5pida transformação de 

composto lignocelu16sico a compostos mais simples, devido 

altas taxas do metabolismo, como parte do sistema de 

de humus (JAIN et alii, 1979 e KIRK & SHIMADA, 1985). 

produção 

Outras ocorrências e relatos acerca de fungos 

term6filos tem sido relacionadas com sua presença no solo 

(GOCHENAUR, 1975; TANSEY & JACK, 1976 e ELLIS, 1980b), na atmos 

fera (EVANS, 1972; HUDSON, 1973; SANDHU & sp;it;H, 1985), em agua 

aquecida proveniente de fontes geotérmicas e induitrias (TANSEY 

& BROCK, 1978; ELLIS, 1980j) em assoc1açao com animais e seres 

humanos como agente patogênicos (AINSWORTH & AUSTWICK, 1955; CQ 

ONEY & EMERSON, 1964; fü.!ERSON, 1968), resultando em alergias 

respiratórias, nos casos mais simples e em maior gravidade, 
li 

atacando o sistema nervoso (TANSEY et alii, 1979 e THORNQUIST & 

LUNDSTRON, 1980). 

2.3. Pilhas de cavacos de madeira com auto-aquecimento 

Os primeiros trabalhos discorrendo sobre o 

fen6meno de auto-aquecimento em pilhas de cavacos ao ar livre , 

foram registrados na década de 1960. ROTHROCK et alii (1961)ava 

liando os efeitos do armazenamento de cavacos de Pinus caribaea,

observaram temperaturas da pilha, em sua porção interna, de até 

6ü °C nas primeiras semanas e permanência deste valor por 5 me -

ses. 
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Segundo os autores, incrcmcntos sucessivos da 

temperatura e a falta de relação com a temperatura ambiente, in 

clicaram a geração de calor no interior da pilha. Temperaturas 

miximas de 63°C foram observadas por SOMSEN (1962) em estudos 

com cavacos de Pinus em perfodos de um ano de armazenamento e 

em concordância com ROTHROCK et alii (1961) que registrou a fal 

ta de mudança na produção de polpa, bem como, aumento na deman

da de 5lcali ativo. Os autores discutem que, de modo geral, não 

foram afetadas as propriedades mecânicas e físicas da p0lpa. 

Posteriores ensaios desenvolvidos com Quercus

sp. e Nyssa sp., mostraram comportamento semelhante de auto 

menor 
. - . 

aquecimento. Pilhas de cavacos compactadas apresentaram 

deterioração, provavelmente pela menor quantidade de oxigenio 

disponível e as temperaturas internas não acompanharam os valo

res do ambiente, de modo que ap6s 30 dias, a temperatura do ceg 

tro d2. pilha de Querous e Nys8a chegou a 57°C e 44°C, respecti

vamente (BOIS et alii, 1962). A an5lise da umidade dos cavacos 

indicou um gradiente na pilha, aumentando na cfmada m�is exter 

na e decrescen�o no interior, com posterior equilfbrio em toda 

a pilha > apôs 30 dias. Houve influência ·ae grandes precipita 

ções pluviom6tricas no teor de umidade final dos cavac0s. Con -

firmações do processo de &qu�cimento espontâneo em pilhas de ca 

vacos e aspectos similares foram efetuadas por SCHtlIDT (1969) e 

TANSEY (1971). 
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No Brasil, CARVALHO et alii (1969), em traba 

lho pioneiro de armazenamento de cavacos de Eucalyptus ao ar 

livre durante 7 meses, não observaram aumento da temperatura 

al€m dis valores presentes no ambiente. Por outro lado, Lii� et 

alii (1980) encontra1·am em operaçao de estocagem de Pinus elli

ottii, temperaturas m5ximas ao redor de 60-6S °C, sem evidências 

de ataque intensivo �s fraç6es celul6sicas e perda do rendimen

to em polpa, ap6� 8 semanas de estocagem ao ar livre. 

A decomposição de materiais de origem vegetal, 

ligada a processos termog€nicos, tem sido uma consequência da 

degradação micrcbiol6gica de compostos soJÜveis. NORiWN et alii

(1941) estudando o processo de auto-aquecimento em palha de 

aveia, notaram que � remoção dos constituintes solÜveis em água 

quente induzia a queda da taxa de elevação da temperatura e que 

a exaustão dos compostos nutritivos do substrato causou o tfrni 

no da p�odução de calor. Houve uma taxa de elevação de calor,de 

acordo com os microrganismos presentes, e dois pontos 

de calor produzidos sendo o primeiro ponto, devido à 

- . 

maximos 

populatão 

mes6fila (crescimento ã �emperatura ambiente) e, posteriormente 

o estabelecimento da população term6fila. Segundo os autores

existem enormes possibilidades da termogênese microbiológica 

quando a mat€ria orginica € rica em energia disponível. 

Acompanhando o processo de auto-aquecimento 

BERGHAN (1972) afirmou que o calor liberado dentro da pilha de 

cavacos, € causado principalmente pela respiração de c€lulas vi 
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vas do alburno, dos microrganismos presentes e rcaçoes quimicas 

de oxidação que ocorrem no interior da pilha. A respiração de 

células do alburno, na pilha, decorrente da utilização de madei 

ra rec&m-cortada, seria respons5vel pelo aumento de temperatura 

durante os primeiros dias, com a manutenção do calor devido ao 

metabolismo de compostos nutritivos promovido pelo crescimento 

de microrganismos e o superaquecimento devido a reações oxidati 

vas (HAJNY, 1966 e COWLING et alii, 1974). A ação direta dos mi 

crorganismos parece ser contradit6ria e mais controversa e a 

determinação de que grupo participa ativamente, fungos ou bacti 

rias, explicando a elevação da temperatura nos níveis apresent�_ 

dos, FEIST et alii (1973a) discutiram que o início da termog� -

nia é derivada da respiração celular residual da madeira e da 

ocorr�ncia de bactfrias, rnes6filas, pois poucas co16nias fiingi

cas foram isoladas de cavacos durante os sete primeiros dias 

de armazenamento. Seguindo a mesma linha de pensamento, ASSARS

SON (1969) e BERG:t,1AN (1972) relacionaram que as reservas nutri

cionais, na forma de amido e Ícidos graxos, em células de rnadei 

ra, servindo como alimento as bactérias permitiram menos danos 

que os fungos, apesar destes iiltimos possuirem urna taxa de de

gradação extremamente lenta. Com estes aspectos abordados,é ex

plicada pelo niimero de trabalhos desenvolvidos com fungos termf 

filos nos estudos de populações presentes em pilhas de cavacos, 

seu isolamento e avaliação dos efeitos sobre a madeira atacada 

(BERGMAN et alii, 1970; BERGMAN & NILSSON 1971; OFOSU-ASIEDU & 
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SMITH, 1973a). SMITH (1975) afirmou que os fungos tcrmôfilos 

associados a madeira, possuem como características principais , 

a falta de crescimento em temperatura aniliiente, vivendo entre 

o 37,8 - 60 C, quando a temperatura da pilha e a alta umidade dos 

cavacos fornecem um habitat ideal para crescimento. Embora nao 

existam evid�ncias de que possam degradar a lignina, 

a celulose, hemicelulose e extrativos como fonte de 

(FERGUS, 1969 e ROSENBERG, 1978). 

utilizam 

energia 

A presença de reações químicas de auto-oxida -

çao e termog�nese mostraram vários efeitos na qualidade da ma

deira para a celulose, encontrados por FEIST et alii (1973b)an� 

lisando cavacos obtidos de madeira recém-cortada de Populus tre

muloides e Pseudotsuga menziesii, pasteurizados (76 a 78°C por 

o 48 horas) e conservados por 3 meses a 65 C. Foram registradas 

perdas na produção de polpa ao redor de 21 a 23 °C, além do 

maior requerimento de alcális, maior teor de rejeitas na fábri

ca e decréscimo das propriedades físicas e químicas da polpa na 

faixa entre 10 e 35%. KUBLER (1982b) postulou que pequenas qua� 

tidades de oxig�nio nas cavidades celulares e entre cavacos de 

madeira poderiam reagir com compostos, gerando calor em :lentas 

oxidações internas e causar o aquecimento da pilha. O autor so

mente observou a proporcionalidade entre a geração de calor e a 

temperatura da pilha, apesar das condições da pilha apresenta -

rem normalmente total perda de calor para o ambiente . O baixo 

nível de oxig�nio no interior da pilha foi atribuído, principa! 
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mente, ao consumo microbio16gico, tendo como consequ6ncia a 

�redução de calor. O consumo do oxigênio disponível aos organi� 

mos vivos e a oxidação química direta, deixaria o oxigênio resi 

dual, de pouco efeito na liberação de calor. 

A import�ncia do armazenamento de cavacos ao 

ar livre e a ocorr;ncia de auto-aquecimento estaria relacionada 

com os principais problemas para a ind�stria, tais como, perdas 

em madeira e produção de polpa com base na quantidade armazena

da, na qualidade da polpa produzida e aumento de consumo duran

te a polpação e/ou produtos químicos durante o branqueamento da 

celulose (HULME & HATTON, 1976a). Contudo, avaliando-se a fisi� 

logia dos microrganismos term6fi1Ós, foi notado que a termogên� 

se biológica causou queda no teor de extrativos e segundo ;JlAT

TON (1970) o grau ou facilidade da remoção de lignina de Picea

parece aumentar com o período de armazenamento prolongado, fato 

explicado por OFOSU -ASIEDU & SMITH (1973b) que sugerir�m a ca

pacidade de degradar os extrativos fen6licos e a lignina. A pr� 

dução de limo, caracterizada pela aglomeração da biomassa de 

microrganismos e resíduos de resinas e gomas durante as etapas 

de produção de celulose e papel, discutida por ANGELIS & SGA -

GLIA (1980) poderia ser incrementada pela presença de fungos e 

bactérias que atravessando o processo de cozimento, chegariam 

até a polpa e o papel (EVELEIGA & BREMER, 1963). Porém, BERGMAN 

(1972) postulou que o consumo de certos extrativos, ácidos gra-
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xos insaturados e outros compostos insaponific5veis poderiam le 

var i diminuição de limo formado, e consequentemente aumento na 

qualidade de polpa produzida. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 • .Montage�, monitoramento da pilha e coleta de cavacos 

de eucalipto. 

A montagem da pilha de cavacos de madeira, no 

pátio da fábrica da Champion Papel e Celulose S/A, em Mogi 

Guaçu , SP .. , seguiu a metodologia utilizada pela mesma , onde 

sáo construídas , praticamente , duas pilhas de cavacos. Existe 

uma pilha maior, de forma trapezoidal (vista sob corte longit� 

dinal) com volume estimado entre 25.000 e 30.000 m 3 de cavacos, 

servindo como base para outra pilha de forma cônica de volume 

bem inferior e muito variável, de acordo com o consumo indus-
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trial. A pilha maior mantém o cavaco armazenado por 4 a 5 me

ses, enquanto que a pilha. menor superposta abastece os digestE 

res industriais da fibrica durante este período. Foi destinada 

ao estudo a pilha maior, pelo fato de permanecer mais tempo 

sob a influ�ncia do ambiente e dos microrganismos. Esta come

çou a ser construída em 09. 06. 84 , sendo completada no dia 

1 S. 06. 84 , e mantida até fim de outubro/84 , época em que se ini 

ciou o consumo final dos cavacos. A pilha foi terminada em 

05.11.84. 

A madeira utilizada, para a montagem da pilha, 

constou de uma mistura de espécies (Eucalyptus grandis, E.

saligna e outras) , sendo seus percentuais de participa ça-o volu 

métrica descritos na Tabela 1, a partir de dados fornecidos 

pela fábrica. Da tora até a forma de cavacos , a madeira passou 

pelos processos de lavagem com águas servidas do licor do cozi 

me:nt�, <lescascament�, picagem e transporte por esteira até o 

pitio de armazenamento. Os cavacos utilizados na montagem da 

pilha apresentaram diferentes espessuras, caracterizadas por uma 

faixa percei:itual do total da pilha , com seus valores apresent� 

dos na Tabela 2. De acordo com informa çôes prestadas pela fá

bric�, a utiliza-ta-o deste sistema condicionava a reduções no teor 

de rejeito�, bem como melhor efici�ncia de cozimento para pro

düçã6 de celulose. 
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Tabe la 1 - Relação das esp�cies de Eealyptus e sua participação 

em volume (%), na montagem da pilha de cavacos de ma 

<leira em Mogi Guaçu. 

Espécie 

E.saligna

E. grandis

Outra s* *  

Participação em volume (%)* 

56,3 

42 ,1 

1,6 

* - Cerca de 84,2% da madeira e de léi'- rotação, com idade média ponderada
igual a 8,1 anos. 

** - Incluem-se as espécies recebidas pela fábrica em menor quantidade: E. 
u1�ophyl la, E. robusta, etc. 

Tabe la 2 - Caracter ização da espessura (mm) d os cavacos em fai

xa s percen t uai s, prod uzidos pelo picador para a mon� 

tagem da  pilha de cavacos em Nogi Guaçu. 

Espessura do cavaco (mm) 

abaixo d e  4 

entre 4 e 6 

entre 6 e 8 

acima de 8 

Faixa percent ua l na  pi lha(%) 

80-85

11-14

3-5

0-12
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Nas fases iniciais da montagem da pilha, foram 

demarcados os pontos para a amostragem inicial e mensal do arma 

zenamento, visando a coleta de cavacos e mediç�o das temperatu

ras internas e externa .. 

O monitoramento da pilha fixou-se na determi

naçao dos par�metros em apenas um setor, pelo fato de que o au

mento do nGmero de pontos de amostragem levaria a um confli

to com as atividades da indGstria durante as operações de abas

tecimento. 

A determinação de temperaturas foi obtida pelo 

uso de termopares de ferro-constantn, ligados a um registrado -

res de temperatura digital de fabricação nacional, marca ICOS. 

Os termopares inseridos dentro de um tubo galvanizado, de modo 

que os fios elétricos não ficassem em contato com os cavacos , 

sendo todo o conjunto colocado na pilha, durante a montagem da 

pilha. O registrador de temperatura permaneceu do lado de fora 

da pilha, no qual foram efetuadas as leituras, às 8 horas da 

manhã, das temperaturas presentes na pilha e no ambiente exter

no, e cuja disposição é mostrada pela Figura 1. 

A precipitação mensal foi registrada, 

os dados fornecidos pela Champion, através de medições 

efetuadas em pluviômetros pertencentes à empresa. 

sendo 

locais 
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Os coletores de cavacos constaram de recipieE 

tes construidos com tela de ferro e chapa de à ço em formato cj 

lÍndrico, tendo a parte anterior aguda, onde soldou-se uma ar

gola de ferro para tracionamento com cabos de aço , quando da 

sua retirada da pilha. O coletor possuia em sua parte poste-

rior uma abertur� , com tampo parafusado , para a coloca t,,cio e re 

tirada dos cavacos. Estes amestradores , em números de seis, fo 

ram preenchidos com 1 O Kg de cavacos e colocados dentro da pi

lha, prevendo-se a retirada de 2 por mês. O coletor delineado 

conforme a Figura 2 foi baseado em estudos relacionados com a 

estocagem de cavacos ao ar livre (BJORK!'-U\N e HAEGER, 1963; TA1''JSI:Y, 

1971; SMITH & OFOSU-ASIEDU, 1972). Os cavacos coletados foram 

acondicionados em sacos plásticos dé polietileno e fechados p� 

ra se evitar a perda de umidade e rapidamente despachados o la 

boratório do Depto� de Ciências Florestais (deterrninato-es físi

cas) e o laboratório de Fitopatologia (deterrnina.to-es mi.crobio

lÓgicas) da ESALQ/USP. 

A determina ,tâo da umidade foi efetuada pela 

pesagem prévia dos cavacos Úmidos, secaGem em estufa a ternper� 

tura de 1 O 3 +_ s º c 1, h .. · t · por ,., oras , no minirno, e pos erior pesa-

gem, obtendo-se a umidade percentual pela seguinte fórmula: 

U% = 

D p 
-- i u s

100 
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onde: 

P = peso dos cavacos úmidos (g) u 

Ps = peso dos cavacos secos (g)

• 2 3 •

A obtenção dos valores de pH dos cavacos cole 

tados foi baseada e adaptada dos trabalhos de HULNE e HATTON 

(1976b). Pesou-se 100 g de cavacos úmidos, que foram colocados 

e um frasco de Erlenmeyer de SOO ml, juntamente com 200g de 

� 
agua destilada de pH entre 6,0-6,5. Todo o conjunto foi coloca-

do em agitação, por uma hora, sendo o líquido filtrado e feita 

a medição dos valores em peagâmetro digital. 
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3 2. Atividades conduzidas no laboratório 

3.2.1. ENSAIO 1 - Teste com diferentes meios de cultu 

ra pura para isolamento de micror

ganismos termÓfilos. 

Cavacos de eucalipto foram coletados no dia 

Ob. 04. 84 , a partir de uma pilha da fábrica , anterior à destina 

da para os estudos da distribuição dos microrganismos , visan

do-se testar o m�todo de isolamento. Da pilha de cavacos com 

auto-aquecimento, com 4 meses de armazenamento ao ar livre, 

retiram-se cavacos de locais onde a temperatura registrada foi 

igual ou acima de 40° C, na profundidade entre 1 ,O - 1 ,5 m da 

superfície da pilha. 

A t�cnica de isolamento utilizada foi a de 

implantação de tecidos internos do cavaco er1 meio de cultura. 

Após esterilização externa dos cavacos , pela flambager1 com 

álcool (imersão em álcool 92° G.L. e queima), foram extraídos 

tecidos com dimenso-es em torno de 2 - 3 mm de espessura e lar

gura , com 8 - 1 O mm de comprimento. De cada cavaco , retiraram

se 3 ✓partes�do tecido interno, uma para cada meio de cultura, 

se1,1do di s tr i bu Ída s 4 partes por placa de Pet ri , perfazendo ca -

da meio 25 placas, totalizando a anostragem de 100 cavacos, ao 

acaso. 
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Os meios ele cultura empregados para o ensaio, 

extraídos de BOOTH (1971), foram meio BDA (extrato de 200 g de 

batata; dextrose, 20 g; ira�-ágar, 18 g e agua destilada q.s.� 

1000 ml), nutriente-ágar U'.A)(peptona comercial, 5 ,O g; extrato 

de carnE: , 3 ,O g; ágar-ágar, 18 g e água destilada q. s. p. 1000 nu) 

e meio de Martin modificado (peptona comercial , 15 g; �lgS04. 7H2o,

� ,5  g; K2HP04, 1 ,o g; rosa bengala , O ,035 g; sulfato d e  estre_p

tomicina, 1: 1 O. 000; dextrose , 1 O g; ágar-ágar , 20 g e água eles 

tilada q.s.p. 1000 ml). 

As placas inoculadas foram colocadas para in

cuba.tão qn estufa controlada para soº c e mantidas por 48 horas, 

sendo posteriormente efetuada a determin�ão da frequência de 

microrganismos isolados. 

· 3. 2. 2. EN SAI O 2 - Comparação entre BDA e hidrolisado de

madeira-ágar para isolamento de fun 

gos termÓfilos. 

Como meio de i solamento foram utilizados o 

meio BDA, de composição idêntica ao Ensaio 1, hidrolisado de madei -

ra-ágar ��� ). O licor de madeira resultou do cozimento de ca 

vacos de eucalipto em água destilada a 170° c, obtendo-se um 

extrato de madeira com 86 ,8% de açucares totais (método fe1rnl

sulfÜrico) ap6s neutralização com NaOH 1N, pH igual a 7 ,O. 
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O meio .. H�IAfoi elaborado pela adi 1ção de ágar a um volume do ex 

trato , correspondente a 2 O g de a çucare s totais (hidrolisado de JWJ

<leira, 230 ml; âgar-ágar, 18 g e água destilada q.s.p. 1000 ml). 

Partindo-se de cavacos coletados na saída do 

iücaclor e de cavacos do mesmo lote do Ensaio 1 , foram s�µara

dos 100 cavacos ao acaso. De cada cavaco foram retirados dois 

peda ços de tecido , sem esteriliza tão superficial , e colocados 

cada pedaço em um meio de isolamento. Todo o conjunto foi inc� 

bado em estufa controlada a so
º
c por 48 horas, sendo posterio_! 

mente efetuada a identificação dos fungos e sua frequência nos 

cavacos amostrados. 

3,2.3. Isolamento de fungos term6filos a partir dos 

cavacos coletados da pilha. 

O material coletado na fábrica e tra;isporta-

do em sacos plásticos foi prontamente processado, sendo as 

amostras coletadas e na-o analisadas , conservadas em camara 

fria a 12° c. 

A metodologia para isolamento constou de dois 

tipos, com e sem esteriliza•ção externa (Ensaio 1 e 2). 

O primeiro lote de cavacos coletado para iso

lamento, constituiu-se de cavacos recém-picados, retirados dos 

pontos de amostragem da temperatura durante a constru ça-o da pj 



lha. A avaliação da incidência ele microrganismos termÓfilos 

foi efetuada com 24, 48 e 72 horas de incuba çâo em meio BDA a 

so ºc. Os lotes subsequentes compunham-se de cavacos , armazena 

dos ao ar livre, retirados dos coletores aos 34, 64 e 95 dias 

de estocagem na pilha e uma coleta final manual ao 149 dias de 

armazenamento. Foram homogeneizados e separados 100 cavacos.ao 

acaso , por ponto de coleta. A avalia ça-o da incidência dos fun 

gos termófilos foi feita com 24 horas de incubação em meio BDA 

a so º c. 

Os fungos isolados foram transferidos para t� 

bos de ensaio com meio BDA e armazenados dentro de c�rnara fria 

para futuros estudos taxon5micos e fisio16gicos. 

3.2.4. Isolamento de fungos term6filos em vários pon

tos da fábrica. 

A principal finalidade desta série de ativida 

des foi a detecção Qas possíveis fontes de inóculo de 

ten:nóf ilos. 

fungos 

Solos sob talhões florestais foram coletados, 

a través da ra spagern da camada de 2 a � cm da superf i c í e , em vã 

rios pontos do talha-o , totalizando 100 g. O solo amostrado foi 

acondicionado em sacos de polietileno , selados , transportados 

e mantidos sob refrigeração (S º C) até o momento do plaqueamen-
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to. Segundo metodologia ele GOCHENAUR (1975), foi efetuado o 

plaqueamento de solo em ágar fundente colocando-se 1 ,O g de so 

lo em placa de Petri estéril , juntamente , com 1 ,O ml de 

destilada estéril para se efetuar a mistura entre os dois. 

agua 

So 

bre esta mistura foram vertidos 25 ml de meio de Martin funden 

te (40 - 45° C�, cuja composição. foi descrita no Ensaio 1. Fo

ram amostrados 4 talhões comercia is , f armados por Euca lyp tus, 

em :Mogi Gua çu , SP � , e 5 talhões em São Si1ha-o , SP.. Para ::cada 

talhões foram feitos 3 plaqueamentos de solo , correspondendo a 

· 3 placas.

Foi efetuada a coleta dos esporos presen-

tes no a�, em po:r:itos próximos à pilha de cavacos da fábrica , 

pela exposição de placas de Petri co11 meio de �1a1 tin por 1 O mi 

nutos (SANDHU � SINGH, 1985). 

A água para lavagem das toras e da lagoa de 

trataine·nto de efluentes industriais, devido à sua proximidade 

da pilha, foram a:r:ial isadas para determinação da presença de 

fu:r:igos termÓfilos. A partir de 1000 ml de agua coletada na fá 

brica , retirou-se a al Íquota de 1 ,O ml que , transferida para 

placas de Petri com �eio de Martin, foi espalhada com urna al� 

de Prigalski flambada com álcool. 

Todas as placas inoculadas foram incubadas , 

por 72 �oras em estufas controladas a soºc, sendo efetuada ao 

final da incubação, a avaliação qualitativa dos fungos termÓfi 

los nos referidos substratos. 
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3.2.5. ENSAIO 3- Determina.ça-o de taxas de crescimen

to micelial dos f�ngos termófilos em diferen

tes ten�eraturas .  

Dos isolados preservados em tubos de BDA fo

ram separados 3 isolados de cada gênero, para se cobrir a va

riatão natural entre os mesmos. 

O meio de cultura utilizado para o ensaio foi 

o BDA. A inocula çâo constou da transferência de um disco de 

micflio vegetativo, com 6 mm de di�metro, retirado de placas 

de BDÃ com culturas puras dos fungos, para o centro das placas. 

Os discos foram retirados dos bordos de co16nias 

4o
º
c.

incubadas a 

As placas , após a inocula çc.10 , foram incubadas 

o em estufas controladas a 20, 30 , 40, 50, 60 e 70 C, com as 

duas �ltimas temperaturas exigindo o emprego de cubas de vidro 

com chumaço de algodão Úmido no seu interior, sendo todo o con 

junto colocado dentro da estufa. Este procedimento visou evi-

tar a desseca ção rápida do meio pela ação da alta temperatura 

(BROCK & ROSE , 1969). 

Fez-se a aval ia ção do crescimento micel ial , 

atrav�s da medição da taxa de crescimento linear da col6nia do 

fungo, quando a co15nia se apresentava com os bordos distanci-

anelo-se de 1 ,O a 1 ,5 cm dos bordos da placa . Efetuou-se a me-
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di.\;a~o de dois diâmetros perpendiculares entre si para obten çâo 

do diâmetro médio. Para se conseguir a taxa de crescimento <li 

vidiu-se o diâmetro médio da colônia pelo tempo de incuba ça-o, 

com os valores sendo expressos em mm/h. 

Cada isolado po ssuia " repeti .ções , corre spon

dendo cada repeti.1ção a uma placa de Petri. 

3.2.6. ENSAIO 4 - A valia.ça-o da germiná >ça-o dos espo

ros de fungos term6filos em diferen 

tes temperaturas. 

Para análise do efeito da temperatura requeri 

da, pelos fungos terrnÓfilos, para germina >ça-o ô.os propágulos , 

utilizou-se como parâmetro de estudo, o período latente de ge! 

mi:na.-ção, tempo mínimo requerido para início da germina ça-o ou 

da menor percentagem de germir,a .çà-o , em uma dada 

(COCHRANE, 1958). 

temperatura 

O método foi adaptado do teste de germinação 

de esporos de GATTANI (1954). Em placas de Petri com culturas 

esporula:ntes pura�, foram colocados 9 ml de água destilada es

téril e ge:ntilmente raspadas com uma alça de Drigalski flamba

da em álcool, obtendo-se uma suspensa-o de esporos cuja concen-

tra.çaõ foi determinada com o auxílio de hemacitômetro � 
-

l camara 

de Neubau2r). Com a ajuda de uma pipeta estéril, foi transfe-
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rida rnna alíquota da suspcnsao, contendo aproxü,iaclarncntc 108 esporos, para

cada placa de Petri com igar-igua (5gar-5gar, 18 g e igua des

tilada q.s.p. 1000 rnl), sendo espalhada pela superficíe do meio 

sólido com alça de Drigalski flambada. 

De cada fungo foram estudados os 3 isolados, 

com cada isolado tendo 4 placas ,repetições para as diferentes 

temperaturas, que foram colocados para incubação em estufas 

controladas a 20, 30, 40 e so
º
c. A avaliação da germinação ,o_!?.

serva.ç:âo em microscópio Ótico em ocular de menor aumento (100 x), 

foi efetuada em períodos de 2 em 2 horas. 

3.2.7. ENSAIOS - Avaliáçcio do efeito de diferentes 

fontes de carbono no desenvolvimen

to de tr�s fungos termÓfilos. 

PaYtindo-se de um meio base, no qual foram 

adicionadas 
- . varias fontes de carbono, avaliou-se os seus efei 

tos no crescimento micelial dos g�neros isolados: Aspergillus, 

Rhizomucor e Thermoascus. Para produção de inóculo, foram 

retirados da câmara fria, repicados para placas com meio BDA e

incubados a 40° C. 

A composição do meio foi baseada em 

i:no para Neurospora_ , apresenta do por SUSSMAN ( 197 4) . 

meio 

Para 

... . 

m1n1 

a 

preparação do meio mínimo foram empregadas 3 soluções estoques 
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(Tabela ·3 ) . A elabora g,10 dos meios foi desenvolvida pela pa

dronização e adição de 20 ,O g de carboidratos por litro de 

meio de cultura , sendo utilizados dex t rose , sacarose , amido , 
- -

carboximetil celulose e hidrolisado de maclei:n1, con' 18,0g de agar-agar 

e 20 ,O ml da solu.ça~o estoque ele meio mínimo. 

,As placas de Petri com os meios de cultura fo 

ram inoculadas com discos de mic�lio vegetativo com 9 mm de 

diimetro e incubadas em estufa controlada a 40° C. O desenvol

vimento dos microrganismos foi avaliado pel a  taxa de crescimen 

to micelial da co lÔnié!, em rnm/h, como já descrito no Ensaio J, 

após um per Íodo de 24 horas de incuba ça~o. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado , no esquema fator ia 1 3 x 6 , com 4 repeti çôe s , cor

respondendo cada repeti ça~o uma placa de Petri. 



Tabela 3 - Solu çÕes estoque para elabora >ça-o do meio mínimo 

Compo si .\,cto. 

Solu.'ção 1 

Solü \ão 2 

Biotina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 n1g 

Xgua destilada •••.••••.••••.... 10 ml 

Ácido cítrico H2o ............ .

ZnS04 • 7H20 ••••••••••••••••••

Fe(NH4)
3 

(S04)2 . 6Hz0 .•..•.••.

CuS04 • 5H20 •••••••••••••••• • ••

M11 SO 4 • H z O •••••••••• • • • • • • • • •• 

H 3BO 3 anidro ....... · ........... .

Na2Moü4 • 2Hz0

Água.destilada 

5 ,o g 

5 ,o g 

1 ,o g 

O ,2 5g 

O ,05g 

O ,05g 

O ,05g 

95 ml 

Meio Mínimo - Estoque 

.Na citrato . 5 1/2 . H 2
0 ....... .

Na
5 

citrato 2 H
2

o ........... . 

KH
2

Po
4 

anidro ..•••.•••....••... 

NH4ro4 anidro .•.•••.•....•••...

MgS04 . 7 H20 .•••••••••••••••••

CaCl 2 • 2H20 •••••••••••• • , •• , •• 

Solu'ção 1 ..................... . 

S o 1 u 'çã o 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . .

Água destilada q.s.p . ••..•.... 

150 
b 

125 g 

250 g 

100 g 

1 O 
b 

5 ,o _g 

25 ml 

5 ml 

1000 ml 

. 33. 
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3. 2. 8. ENSAIO 6 - Teste do hidrolisado de madeira-ágar como

meio de cultura para fungos termÓf_l 

filos isolados de cavacos de euca

linto. 

O nrocedimento para obtenção do hidrolisado de ma-

<leira e elabora,;ão doHMA.são·os mesmos do Ensaio 2. Foram 

utilizados os gêneros Asperqillus. Rhizomucor, Snorotrichum,Pe

niciUium e Thermoascus para estudo do meio Ht!A corno meio para 

cultivo de fungos termÕfilos. O inôculo constou de discos de 

micélio vegetativo com 9 mm de diâmetro, retirados de culturas 

puras em BDA e transferidos para o centro de placas , que foram 

incubadas em estufas controladas a 40
°
c.

A avalia.ta-o do crescimento micelial foi feita 

como no Ensaio 5, obtendo-se a taxa de crescimento rnicelial em 

mm/h , após um período de 24 horas de incuba ção. 

C delineamento experirn'.ental foi inteiramente ca 

sual i zado , com cada gênero tendo 4 repeti .çÔes , correspondendo 

cada repeti.-ç:a-o a uma placa de Petri. 

3. 3. Identifica.ça~o elos fungos termÔfilos isolados.

A identifica·ção dos fungos isolados de cava

cos de madeira foi desenvolvida e completada pela condução de 

trabalh os, em conjunto com o Instituto de Botânica - SP. Pro

cessou-se a identifica 1ção tendo por base a literatura ate o 
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presente momento , enquanto haviam sido efetuados contatos com 

outros especialistas em taxonomia , no exterior , para maiores 

indica.\;:Ões ou informü çÕes para a confirma ç5o da identidade elos 

isolados. 
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IV - RESULTADOS 

4.1. Monitoramento das cond�ç6es da pilha 

A temperatura dos pontos à 15 m de profundid� 

de mantiveram-se mais altas, do que as temperaturas dos pontos 

a 3 m, estes Últimos com valores iniciais próximos da temperat� 

ra ambiente (Tabela 4). Com o decorrer do tempo, as temperatu -

ras destes pontos mais externos tornaram-se inferiores às obser 

vadas no ambiente. Notou-se urna grande variação nos valores in

ternos, acompanhando a variação do ambiente e a precipitação 

mensal (Tabela 5). A relação entre as temperaturas e a precipi

tação mensal, demonstra um distinto decréscimo nas temperaturas 

médias mensais da pilha de modo mais pronunciado nos pontos ex

ternos da pilha, sendo que no m�s de outubro com a diminuição da 

precipitação, houve elevação da temperatura (Figura 3). 
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Tabela 4 - Evolução da temperatura ambiente e nos pontos inter

nos da pilha de cavacos d e  Eucalyptus armazenados ao 

ar livre. 

Temperatura c
º
c)

DATA 
Pontos internos* 

Ambiente 

1 2 3 4 

13/06 37 36 43 
14/06 31 36 43 34 29 
15/06 37 36 45 40 37 
18/06 41 36 49 47 48 
19/06 34 34 48 47 48 
20/06 41 36 52 50 43 
22/06 36 35 50 49 53 
25/06 40 36 33 53 56 
27/06 40 39 26 55 54 
28/06 25 38 22 54 50 
29/06 35 41 23 58 49 
02/07 34 47 21 58 33 
04/07 33 54 22 49 26 
10/07 38 57 31 51 24 
11/07 36 58 32 47 24 
12/07 40 60 34 42 25 
13/07 37 60 33 38 24 
19/07 32 60 23 35 28 
30/07 38 56 22 41 31 
10/08 35 52 24 44 27 
15/08 28 50 29 45 27 
22/08 20 48 16 45 23 
28/08 26 47 26 47 23 
31/08 29 48 25 48 25 
06/09 34 48 23 50 25 
10/09 32 48 23 52 25 
12/09 39 49 25 56 26 
17/09 34 49 23 56 26 

28/09 28 52 33 58 29 

10/10 40 55 34 60 35 

15/10 38 56 30 60 37 

17/10 43 55 29 60 38 

22/10 44 59 33 62 36 

29/10 42 60 30 63 34 

* Pontos inten1os: 1 -15 m profundidade e 1 m de altura do solo
3 -15 m profundidade e 3 m de altura do solo 
2 - 3 m profundidade e 1 m de altura do solo 
4 - 3 m profundidade e 3 m de altura do solo 
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Tabela 5 - Precipitação mensal (mm) observada na f5brica da 

Champion Papel e Celulose S/A em Mogi Guaçu, SP. du 

rante o periodo de armazenamento. 

MES 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Precipitação mensal (wn) 

o 

113 

81 
'"«'\ 

127 

A umidade dos cavacos indicou a manuten 

çao da umidade em teores pr6ximos, nos pontos amostra 

dos d�r�nte o armazeriarnento ao ar livre (Tabela 6). Notou-se 

uma leve tcnd6ncia para perda de umidade com o decorrer do tem 

po de armazenamento , havendo pequenas elevà >ço-es do teor de umi

dade no ponto mais externo da pilha , após 64 e 149 dias , devido 

a ocorrência de precipita >ções nos meses de agosto e 

respectivamente aos 60 e 150 dias de estocagem. 

novembro , 

Com rela'çao ao pH da solu >ça-o obtida dos cava

cos, foi observada a tend�ncia do decr�scirno nos valores do pH 

com o aumento do perfodo de armazenamento e que os menores valE 

res foram encontrados no ponto mais interno da pilha (Tabela 7). 
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SENSORES DE TEMPERATURA 

1 -15

3 -15 

2 - 3 

4 - 3 

m. de profundidade e 1,5 m, de altura do solo

m. de profundidade e 3 rn. de altura do E'Olo 

m. de profundidade e 1,5 rn. de altura do solo

m. de profundidade e 3 rn. de ak tura do so 1 '.J 

FIGURA 3 - Relação entre as tenperaturas médias mensais (ºC) , nos 
pontos de amostragem e a precipitação mensal (rrrrn) na 
pilha de cavacos de eucalipto. 
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Tabela  6 - Teores médios* da umi dade d os cavacos (%) coletados 

em dois pontos internos da pilha de cavacos d e  euca

lipto, d urante o armazenamento ao ar livre, em Mogi 

Guaçu, SP. 

* 
** 

*** 

Ponto da Período de armazen amen to (dias)*** 

coleta** 
34 6 4  95 149 

1 41,6 38,0 38,9 34,9 

2 37,8 37,5 39,0 41,9 

O valor percentual apresentado é média de 3 repetições. 
Pontos de Coleta: 1-6,5 m profundidade e 1,5 m de altura do solo. 

2-6,5 m profundidade e 3,0 m de altura do solo.
A amostragem dos cavacos recém-picados, na montagem da pilha, apresen
tou o teor da umidade de 41 , O% . 

Tabela  7 - Valores médios* de p H  obtid os dos cavacos coletados 

em dois pontos internos da pilha de cavacos de euca

lipto, d urante o armazenamento ao ar l ivre, em Mogi 

Guaçu, SP. 

Ponto da Período de armazenamento (dias)*** 

coleta** 
34 64 95 149 

* 
**

*** 

1 3,63 3,72 3,66 

2 4,00 3,90 3,84 

O Valor absoluto apresentado é média de 3 repetições. 
Pontos de coleta: 1 - 6,5 m profundidade e 1,5 m de altura do solo. 

2 - 6,5 m profu ndidade e 3,0 m de altura do solo. 
A amostragem dos cavacos recém-picados, na montagem da pilha, apre
sentou o valor médio do pH de 4,05. 
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4.2. Atividades conduzidas no laborat6rio 

4.2.1. Efeito de diferentes meios de cultura no isola

mento de microrganismos term6filos. 

A avaliá ção úo Ensaio 1 revelou diferentes 

frequ�ncias para os microrganismos term6filos, fungos e bacté

rias, surgidos a partir dos cavacos de madeira.nos três meios 

de cultura estudados (Tabela 8). Comparando-se os substratos 

observou-se que o meio Nutriente-âgar apresentou a maior quantj 

dade média de isolados , bem como um maior número de bactérias 

term6filas sem alterar a frequência de fungos isolados em BDA. 

O meio de Martin apresentou decréscimo na frequência dos micro! 

ganismos , em re lá \ão aos an ter iore s , pe 1 a pre sen ça de su 1 fato 

de estreptomicina e rosa bengala em sua compositão, 

No Ensaio 2 , a comparação do meio BDA contra 

o [!leio HMA, foi avaliada pelas frequências de microrganismos te! 

mÓfilos (Tabela 9) e as frequências dos gêneros de fungos term_§ 

filos (Tabela 10) , isolados de cavacos recém-picados e arrnazen� 

dos por 4 meses. Foi registrado um número quantitativa e qualj 

tativamente menor de microrganismos term6filos em BDA, em qual

quer dos lotes de cavacos amostrados. 
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Tabela 8 - Frequ�ncia de microrganismos term6filos (%) isolados, 

a partir de cavacos de eucaliptos armazenados ao ar 

livre, em tr6s meios de cultura incubados a so
º

c por 

48 horas. 

* 

Categoria de Meio de Cultura 

Microrganismo BDA NA MARTIN 

_::Fungo 'S 7 * 37 20 

Bactéria 41 63 
11 

----------

MÉDIA 39 50 16 

O valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados �os 

quais houve crescimento de microrganismos. 

Tabela Y - Frequ;ncia de col3nias bacterianas e de generos de 

fungos term6filos (%), isolados de dois lotes de ca

vacos de eucalipto , incubados em BDA e HMA a so
º

c

por 48 horas. 

* 

Meio de 

Cultura 

U1A 

BDA 

!llicrorganismos 

Fungo 

Bactéria 

Fungo 

Bactéria 

CAVACOS 

Recém-Picados 

0**

o 

2 

o 

J\rair.azenados * 

2 

o 

5 

2 
-------------

Os cavacos foram coletados de uma pilha com 4 meses de estoca 

gern. 

** O valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados �os 

quais houve crescimento de microrganismos. 
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Tabela 1 O - Discrimina 1ção elos gêneros de fungos termófilos e 

Meio de 

Cultura 

HMA 

BDA 

respectiva frequ�n cia (%) isolados a partir de dois 

lotes de cavacos de eucalipto, incubados em BDA e 

HMA por 48 horas. 

Lote de 

Cavacos 

Recém-picados 

Annazenados 

Recém-picados 

Armazenados 

F ungos 

nenhwn fw1go isolado 

Asperg1: l lus sp. 

Frequência (%)* 

1 

Penicilliwn bacillisporwn 1 

Aspergi l lus s p . 

Penicilliwn bacillisporwn 

AspergiUus sp. 

Rhizomucor sp. 

84 

19 

Sporotrichum sp. 2 

Penicillium baciUisporum 54 

1�ermoascus aurantiacus 2 

* O valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados �os

quais hou ve crescimento de microrganismos.



4.2.2. Frequência de fungos term6filos em pilhas 

cavacos de eucalipto e em v5rios locais 

mos da f5brica de papel. 

.4,4, 

de 
.. .prox1-

O levantamento da incidência de microrganis-

mos term6filos na pilha de cavacos da fábrica, tomou por base 

de amostragem cavacos recém-picados e cavacos com vários per!o

dos de armazenamento. A avalia'ção c}as placas de meio de cultu

ra inoculadas com os cavacos, foi efetuada ap6s 72 horas de in-

cuba.\;ão a so º c, visando impedir auto-contamina.ções de fungos 

com alta taxa de esporula.1çâo f; rápido crescimento micelial , bem 

como o problema de ressecamento do meio. Dos quatro pontos a-

mostrado� , apenas três apresentaram fungos , bactérias e levedu

ras em baixa e constante incidência (Tabela 11). Os gêneros de 

fungos identificados foram: Sporotrichum (2%) no ponto 2 e (1%) 

no ponto�, ePenicilliumbacillisporum (4%) no ponto 4.

A análise dos cavacos estocados mostrou uma 

grande varia,,çâo na frequência de microrganismos nas diversas é

pocas de amostragem. O número de bactérias e leveduras termÓfi 

las isoladas foi maior , em médi� , quando os cavacos foram flam-

bados com álcool, independentemente do ponto de coleta (Tabela 

12) . Foram registradas aos 64 e 95 dias, as maiores porcenta-

gens de isolamento e posterior queda nos valores no isolamento 

efetuado aos 149 dia� , este Último per!odo apresentando porce� 

tagens similares às encontradas com 34 dias de estocagem. Para os 



• 4 S.

fungos isolados observou-se claramente, o efeito da esteriliza

lção externa no isolamento e a falta de um padtão éie distribui

.ta-o ciurante o período de armazenamento (Tabela 1 3). Os fungos 

Aspergillus e Sporotrichum foram os mais frequentes nos dois 

mftodos de isolamento e como Rhizomucor apresentaram diminui-

1ção no número de isolados quando da esteriliza.ta-o externa. Com 

Dactylomyces thermophilus foram observados valores m6dios de 

frequências s imilare� , com ou ser.1 es ter ili za \,--ão , e como P. baci i 

Zisporu�, mostrou menor número de isolados a partir do ponto 

mais interno, onde haviam sido registrados as maiores temperat� 

ras (Tabela 4). Thermoascus aurantiacus foi isolado em maior 

quantidade em cavacos flambado�, �om baixa incidência em cava

cos na~o esterilizados, dem01�strando um provável efeito negativo 

ao crescimento ou maior especificidade para desenvolvimento no in 

terior do cavaco. 

Foi estudada em conjunto, a presen� Je fun

gos termÓfilos em solos de forma'çÕes florestais de Eucalyptus,

e dentro da fábrica, nas águas residuais para lavagem de toras 

e da lagoa de tratamento de efluentes e no ar adjacente� pilha 

de cavacos (Tabela 1S). Aspergillus e P. bacillisporum foram 

os fungos de maior ocorrência, sendo registrados no solo, nas 

águas residuais e no ar. Todos os fungos estiveram presentes 

no solo coletado, com exce'ça-o cie D. therr:zophilus que na-o foi i

solado na fábrica, mas ocorreu em isolamentos efetuados com ca

vacos da pilha. 
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Tabela 11 - Incid�ncia (\) de microrganismos term6filos isola
dos de cavacos de eucalipto recém-picados e flamba
dos em áicoo� , retira dos de 4 pontos na pilha e in
cubados em meio BD�, a so

º
c por 72 horas . 

Mic ror ganis mos 
1 

Ponto de coleta * 

Bactérias e leveduras 
Fungos 

3 
o 

97 

2 

2 
2 

6 
4 

90 

4 

5 
1 

Cavacos sem microrganismos 96 94 
--------------------

* Ponto de coleta: 1 15 m profundidade e 1,5 rn de altura do solo.-

2 - 15 m profundidade e 3m de altura do solo.

3 3 m profundidade e 1,5 m de altura do solo.
4 - 3 m profundidade e 3 m de altura do solo .

Tabela 12 - Incid5ncia (%) de bac térias e le veduras terrn6filas 
em cavacos de Eucal yptus em vários períodos de arrn� 
zenamento, a par tir de dois pontos inter nos da p1-
lh� , sob dois métodos de  iso lamento e inc ubação em 

Ponto de 
coleta * 

4 
.. o BDA por 2. horas a 50 C .

Período de ar mazenamento (dia) 

Métodos de 
Isolamento** 34 64 95 149 

Média 

1 E 6 9 O 2 6 1 2 33 , 5

________________ N _____________ � ___ 24 ___ 81 ______ 2 _______ 27,5 ___ _

* 

** 

2 E 
N 

Pón to de coleta: ·1 -
2 -

1'1étodo de isola E -
mento: N -

1 1
o 

99 
24 

34 
70 

1 3 
5 

39,3 
24,S 

6, 5 m profW1didade e 1 , S m de altura do 
6; S m profW1didade e 3 m de altura do 

cavaco flambado externamente em álcool. 
cavaco não flambado. 

solo. 
solo. 
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Tabela 13 - Frequ�n cia (%) dos fungos term6filos em doi s pontos 
i nternos d a  p ilha de cavacos de Eucalyptus , com vá
rios períodos de armazena mento, i solados d e  c avacos 
flambados e i n cuba �o em BDA por 72 horas e 50 º c. 

RJNGOS 

Aspergi z_ lus sp. 

D.thermophilus

Ponto de 
coleta * 

1 

1 
2 

1 

34 

48 

o 

6 

1 

Período de arrnD ze
narnento (dias) 

64 95 149 

35 

o 

o 

1 

31 

4 
41 

o 

30 

5 
o 

o 

Méd ia 

36,0 

11,8 

0,5 
Rhizomucorsp. 

---�-----------�---:Q ____ �------�-------- □, 5 ____ _

Sporotrichum sp. 
1 
2 

1 

34 
4 S 

3 

1 2 
14 

o 

41 
37 

24 
1 

25 

27,8 

24,3 

12,8 

P. baci l lisporum 
___ � __________ �} ____ } ___ � z _____ }Q ________ 2], � ____ _ 

T.aurantiacus
1 
2 

44 
2 

o 

o 

9 
20 

52 

35 14,3 

* Ponto de col eta: 1- 6,5mprofundidadee l,5m dealtura dosolo.
2 - 6 YS m profundidade e 3 in de altura do solo. 
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Tabela 14 - Frequ�ncia (%) dos fungos term6filos em dois pontos 
internos da pilha de cavacos de Eucalyptus , com v5-
rios períodos de armazenamento�, isolados de cava
cos não f lambadas e incubação em BDA por 72 horas a 
5o

0
c.

FUNGOS 

Aspergi Z Zus sp. 

D.thermophiZus

Rhizomuc or sp. 

Sporotrichum sp. 

P. baciUisporwn

Ponto de 
coleta * 

1 
2 

1 
2 

Período de armaze
n amento (dias) 

34 

78 
96 

5 
7 

64  

96 
100 

o 

o 

95 

100 
84 

1 
47 

149 

100 
o 

o 

o 

Média 

93,5 
70,0 

1, 5 
13,5 

1 3 9 2 2 1 6 1 7, O 
2 54 5 2 O l 5. 3 

------------------------------------------ , ___ _ 

1 11 34 82 21 37,0 

--�---------��-----��----�i ______ Q _______ 56, º---

1 
2 

45 
99 

1 
2 

1 
7 

4 
97 

12,8 
51,3 

------------------------------------------�----

1 
2 

6 

o

o 

o

o 

3 

o 

4 

1, 5 

1, 8 

* Ponto de coleta: 1 - 6,5m profundidade e 1,5 m de altura do solo.
2 - 6, S m prof1mdidade e 3 m de altura do solo. 
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Tabela 1 S - Ocorrência de f ungos termÓfilo� , em solos de talhões 

flores t ais e em três pontos da fábrica ,isolados cm 

meio de Mar tin e inc ubado por 72 horas a so
º
c.

Talho-es Florestais -J: J\gua p/lavE Lagoa de trata Colet.:i F ungos -

de 

l'l,ogi Gua çµ Saõ e · 
-

gem das to- mento de eflu- Esporos Isolados ,11mao 

AspergiZZus sp 2 4 

D. thermopJdZus

Rhizomucor sr 2 1 

Sporotrichum sp 1 

P.baciUiporum 2 3 

T.auy,antiacus 2 3 

ras **

+ 

+ 

entes **

+ 

+ 

+ 

+ 

do ar 

+ 

+ 

+ 

+ 

** 

* Foram amost rados t alh.Ões de EucaZyptus em Mogi  Gua çu - SP (4) e

em São Simão - SP ( 5) , sendo i ndicado o número de ta lho-e s , onde

o fungo foi isolado.

* * Indicação -do fungo:

+ presen te

a usente
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4 . 2 • 3. Ava 1 ia 'Ç,-â o d a s taxa s d e c r e se i me n to mi c e 1 ia 1 d o s 

fungos isolados , sob diferentes temperaturas. 

Com base nos valores obtido� , pode-se verifi

car a exist�ncia de diferen�s entre as taxas de crescimento 6-

timo com os fungos estudados (tabelas 16 a 21). Para Aspergillus

e P. baciZZisporum seu ponto 6timo de crescimento foi 30°C, en

quanto que Rhizomucor demonstrou melhor crescimento a 40°C. D.

thermophiZus, Sporotrichum e T. aurantiacus apresentaram maio

res taxas de crescimento a so º c. Coincidentemente os generos 

com crescimento a 20 ° c possuiarn pontos 6timos de temperatura 

mais baixos que as temperaturas da pilha , com taxas de cresci

mento a so ºc bem inferiores aos outros fungos term6fi1os. Por 
- ºe -

outro lad�, os fungos com otimo de temperatura a 50 �ao cres-

ceram a 20 °c. :tilão houve crescimento dos fungos nas te:r.1peratu

ras de 6 O e 7 o º c dentro do per Íodo de incuba ta-o. 
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Tabela 16 - Taxas de crescimento micelial (mm/h) de isolado s de  

AspergiZZus sp, incubado s em BDA so b diferentes t em 

peraturas C ºC), até 9 dias. 

Temperatura Isolado 1 Isolado 2 Isolado 3 Média 

c
º

c) 

20 0,28 0,29 0,27 0,28 

30 0,72 0,77 0,77 0,75 

40 0,79 0,63 0,42 0,61 

50 0,19 0,20 0,19 0,19 

60 o,oo 0,00 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de 3 repetições e cada repetição corresponde a wna pla-
ca de Petri.

Tabela 17 - Taxas de crescimento mic elial (mm/h) de isolado s de 

D.thermophilus, incubado s em BDA so b diferent es t em

peraturas C ºC), até 12 dias.

Temperatura Isolado 1 Isolado 2 Isolado 3 Média 

r
º

c) 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 0,44 0,50 0,36 0,43 

40 1,21 1,18 0,58 0,99 

50 1,24 1,31 1,22 1,26 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de 3 repetições e cada repetição corresponde a wna pla-
ca de Petri.
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Ta bela 18 - Taxas de cresciment o micelial (mm/h) d e  i solado s de 

P. bacill1:spon,tm,incubado s em BDA sob diferentes tem

peraturas ( ºC), até 9 dias. 

Temperatura Isolado 1 Isolado 2 Isolado 3 Média 

�
º

c)

20 0,13* 0,12 0,12 0,18 

30 0,33 0,30 0,28 0,30 

40 0,29 0,25 0,30 0,28 

50 0,10 0,11 0,09 0,10 

60 0,00 o,oo 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de 3 repetições e cada repetição corresponde a uma pla-
ca de Petri.

Tabela 19 - Taxas de cresciment o mic elial (mm/h) de i solado s de 

Rhizomuc01� s p, i ncubado s em BDA so b diferent es  t em

peraturas C ºC), até 9 dias. 

Temperatura Isolado 1 Isolado 2 Isolado 3 Média 

c
º

c)

20 0,84* 0,09 0,12 0,35 

30 1,91 1,09 1,52 1,51 

40 2,90 1,80 2,01 2,24 

50 2,05 1,58 2,42 2,02 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de 3 repetições e 
ca de Pet ri.

cada repetição corresponde a uma pla-
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Tabela 20 - Taxas de crescimento micelial (mm/h) de  i solado s de 

Sporotrichum sp, incubado s em BDA so b diferentes tem 

peraturas C ºC), até 12 dias. 

--

Temperatura Isol ado 1 Isolado 2 Isol ado 3 Média 

c
º

cJ

20 0,00* 0,00 0,00 0,00 

30 0,52 0,45 0,39 0,45 

40 0,50 0,53 0,55 0,53 

50 0,69 0,74 0,61 0,63 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de 3 repetições e cada repetição corresponde a uma pla-
ca de Petri.

Tabela 21 - Taxas de crescimento micel ial (m m/h) de isolado s de 

T, aurantiacus, incubado s em BDA sob diferentes tem 

peraturas (ºC), até 12 dias. 

Temperatura Isolado 1 Isolado 2 Isol ado 3 Média 

c
º

cJ

20 0,00* 0,00 0,00 0,00 

30 0,39 0,14 0,42 0,32 

40 3,68 4,03 3,81 3,95 

50 4,99 5,54 5,48 5,37 

60 o,oo 0,00 0,00 0,00 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cada valor é média de .3 repetições e cada repetição-corresponde a uma pla-
ca de Petri.
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4.2.4. Avaliação do período latente de germinação dos 

esporos de fungos isolados , sob diferentes tem

peraturas. 

Com base no tempo gasto pelos esporos - para 

germina'ção, foi determinado o período latente de germinação dos 

fungos isolados em várias temperaturas (Tabela 22). Partindo

se das taxas 6timas de crescimento descritas no Ensaio 3, pode-. 

se notar que os fungos Aspergillus e P. bacillisporum com cres

cimento micelial a 20 °
c foram os �nicos fungos com esporos ger

minados nesta temperatura. No outro extremo, os fungos que cre� 

ceram a so
º
c, D. thermophilus, Rhizomucor e T. aurantiacus �os

trararn esporos germinados nesta temperatura. 

A temperatura 6tima de germiná ção, determina

da pelo menor período la tente de germiná 'ção , de Aspergi Z lus, D. 

thermophilus e Rhizomucor foi a mesma da maior taxa de �cresci-

mento micelial. Com P. bacillisporum, a temperatura do menor 

período latente esteve acima da temperatura 6tima de crescimen-

t�, enquanto que com T. aurantiacus houve o inverso. O fungo 

Spo1•otrichum apresentou problemas de germina ·ção , pois houve cres 

cimento a '2D , 40 e so
º
c e somente germina ta-o a 30 °C. 
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Tabela 2 2 - Período la tente de germina .lç.io (h) dos fungos termó-

filos isolados a partir da pilha de cavacos , em 

Fungos 

Aspergillus 

- -
*agar-agua. 

sp 

D, thermophilus 

Rhizomucor sp 

Sporotrichum sp 

P. bacillisporum

T. aurantiacus

20 

20-22

SG** 

68-70

SG 

44-46

se 

T t (
º
e) empera uras 

40 

6- 8 8-10

20-22 12-14

12-14 2- 4

12-14 SG

8-10 6- 8

20-22 12-14

50 

58-60

24-26

12-14 

SG 

SG 

24-26

* Os valores apresentados sio m�dias de tr�s isolados de cada

fungo.

** SG = Sem Germina .\;a-o
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4.2.5. Efeito de diferentes fontes de carbono no descn 

volvimento de tr�s fungos term6filos isolados. 

O cultivo de Aapergillua, Rhizomucor e T.

aurantiacua em meio mínimo adicionado de v5rias fontes de carbo 

no foi avaliado pelas taxas de crescimento micelial (mm/h) dos 

fungos estudados, cujos valores estão expressos na Tabela 22.Não 

foram observados diferen�s entre meio mínimo com dextrose, sa

carose e amido, pequena entre este.s e 1:1eio mínimo simple�, po

rém significativas quando em compara tão com bicholisoclo de Dadeira e 

carboximetil celulose (CMC). Cada fungo apresentou uma fonte de 

carbono preferencial para seu melhor desenvol vimentC? , registraE 

do-se para Aspergi Z lua, Rhi zomucor e T. auran tia cus , meio mín i

mo com amido (O ,78 mm/h)_, dextrose (2 ,�1 mm/h) e amido(1,28 JTil11/h), 

respectivamente. Sob outro ângulo, notou-se que o hidrolisaclo de m� 

<leira e CMC foram as piores fontes êe carbono, haja visto terem pr� 

<luzido as menores taxas de crescimento micelial, com os fungos 

estudados. 



Tabela 23 - Efei to de diferentes fontes de carbono no crescimen 
to de Aspergillus, R hizomucor e T.aurantiacus, em 
meio mínimo-5gar (}�1) incubado s por 24 horas a 40°C. 

Taxa s de crescimento (mm/h) 1Meio d e
cultura Aspergil lus �1 .Rhi;�onuco1� sp .T. aw·an tiacus Média 

MM-Tes temunha
MM-Dextro se
MM-Sacarose

MM-Amido

0,65 
0,74 
0,74 
0,78 

MM-Hiclrolisado de madeira O, 71

MM-CMC 0,63 

MÉDIA 0,71 X 

c.v. = 10,5%

2,07 
2,31 
2,25 

2,13 

1,60 
1,75 

2,02 X 

0,74 1,15 
0,69 1,25 
1,07 1,35 
1,28 1,39 
0,41 0,91 
0,39 0,92 

O, 76 XY 

1 Médias de meios de cultura e médias de fungos seguidas de mesma 
não diferem estatisticamente entre si (Tuk1ey 1 %) • Os valores 
obtidos da média de 4 repetições (Placas de Petri). 

A 

AB 

A 

A 

D 

CD 

letTa 
foram 
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4. 2. 6. Avaliação do hidrolisado de m�1clcira-ágar como meio de

cultura para fungos termófilos isolados de cava 

cos <le eucalipto. 

A elabora.tão de um meio sólido contendo hidro-

lisado de madeira com posterior inoculação de cinco 
� 

.generos de fungos 

termÓfilos forneceu, como par�metro de anilise deste meio, ta

xas de crescimento micelial relacionadas na Tabela 24. Os re

sultados obtidos mostraram o g�nero Rhizomucor com taxa mfdia, 

significativamente, maior que os outros g�neros, na temperatura 

de 40 ° C. 

Comparando-se as taxas apresentadas 

observados no estudo da temperatura Ótima de crescimento 

com as 

(En-

saio 3)_, exce >çâo feita ao P. baeillisporum, todos os fungos de

monstraram com o meio BDA, taxas de crescimento àté três vezes :mai.s::_ 

res que as registradas -com hidrolisado de madeira, provocando um certo 

efeito inibitório do hiúrolisado,de::madeii-a.com relação aos fungos i

solados em BDA. 
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Tabela 24 - Taxas de crescim ento (mm/h) de cinco generos de fun 

gos term6filos cultivados em licor de madeira-igar, 

incubados por 24 horas a 40 °C. 

Taxas de crescimento  (mm/h) 
FUNGOS 

Repetições Mgdia 

AspergiZlus sp 0,62 O ,:5 2 0,56 0,54 0,56 

Rhizomucor sp 1,31 1,27 1,27 1,23 1,27 A

Sporotrichum sp 0,25 0,27 0,27 0,25 0,26 D 

P.bacillisporum 0,46 0,48 0,48 0,42 0,46 CD 

T. auran tia cus 0,75 0,65 1,02 1,00 0,86 B

c.v. = 12.3%

1 - Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre
si (Ttkey 1 %) • Cada repetição corresponde a uma placa de Petri. 
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Identif ica.ça-o dos fungos isolados 

Os f ungos term6filos, isolados a partir de 

cavacos de madeira de EucaZyptus, foram identificados de acordo 

com as características apresentadas a seguir: 

. Aspergi Z Zus sp 

Colônias flocosas , em BD� , de cor verde-claro a 

zo
º
c escurecendo com o munento da temperatura, apresentando-se verde-oliva a 

so
º
c micélio hialino com conidiófoi•os apresentando alongamento no 
' ' 

ipice e vesículas terminais com fiálides produzindo grande qua� 

tidade de conÍdios (ONIONS et aZii , 1981 ). Na-o foi encontrada 

a fase perfeita do fungo. 

A descri .ça-o d.e A. fumigatu s_ , isolado e iden t _! 

ficado por EVANS (1971b) , se aproxima das características apr� 

sentadas pelos isolados obtidos. 

DactyZomyces thermophiZus Sopp. sensu Apinis 

Colônias cremes_ , em BDA, tornando-se alaranj..'.:: 

das a vermelho-tijolo com a idade. Forma conidial tipo PaeciZo

myces, com reduzido número de fiálides no conidi6foro. Ascocar 

pos tipo cleistotécio ªbundantes_, livres ou confluentes. Ascos 

evanescentes, com ascosporo� , geralmente em número de 8 por as

co (APINIS,1967). 



O material isolado se assemelha à discri igto d� 

talhada de APINIS ('1967), apesar de COONEY & EMERSON (1964) in

cluírem esta espécie dentro de Thermoascus au1�ntiacus. Entre

tanto, as formas conidiais distintas e estruturas do ascocarpo, 

indicam que a proposi.�-ão de APINIS (1967) está mais próxima da 

realidade . 

. Penicillium bacillisporum Swift 

Colônias creme, em BDA, de aspecto flocoso n� 

mç1. camada muito fina. :Micélio hialino, do qual se originam ini_i 

meros penic'ilios curto�, hialino�, eretos septados, do tipo si 

métrico, cujas fiilides produzem conidios em cadeias longas e 

paralelas (STOLK & SAMSON, 1972) •. Asco.carpas 

vados em qualquer das temperaturas estudadas. 

• Rhizomucor sp.

Colônias cinza, em BD}\, com leve tom castanho, 

atê 1 cm de al turé!- , de aspecto cotonoso. EsporangiÓfcros monop� 

dialmente ramificados, com tend�ncia de apresentar maior nGmero 

de ramif ica.>ções e esporângios , próximo à região apical. Colume

las observadas , panduriform.·es ou ocasionalmente esféricas. Esp� 

ros esférico� , azigosporo� , 11ão sendo registrada a fase perfei

ta e consequente: produ�o de zigosporos (SCHIPPER, 1978). 
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O gênero ê distinto de Mucor pela formação ele 

estolões e rizóide�, de Rhizopus pela produção de esporangiófo

ros repetidamente ramificados, al�m da natureza termofÍlica que 

delimita este gênero. 

• Sporotrichum sp.

Colônias brancas, em BDA, de aspecto cotonoso 

em camada fina, passando a escurecer o reverso da placa , com a 

idade. Micélio hialino com grande quantidade de conÍdios, ori

ginados diretamente do micélio, em fi51ides ou esterigmas indi 

viduais ou conÍdiÓforo 
-

. un1co ou irregularmente ramificados. As 

fiilides variam de muito curtas atê esporos quase sésseis 

ONEY & EMERSON, 1964). Não foi encontrada a fase perfeita . 

. Thermoascus aurantiacus Miehe sensu Apinis 

(CO-

Colônias esbranquiçadas no início , em BDA ,to!:' 

nando-se escuras quando providas de ascocarpos. Fase conidial 

tipo Aphanoascus. Conidiosporos, clavados ou obovados desenvol 

vidos terminalmente em ramif ica'çÕes de hifas. Ascocarpos tipo 

cleistotêcio, isolados ou confluente�, marron a marron- escurC? , 

abundantes. Ascos geralmente esféricos evanescentes , com ascos 
-

poros em numero de 8. (APINIS, 1967). 

Preferiu-se a nomenclatura utilizada por API

NIS (1967) por ser mais consistente, pois COONEY & BiERSON (1964)

apreseritaram outra nomenclatura que abrange duas espécies per

tencentes a dois gêneros diferentes. 
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1/ - DISCUSSÃO 

5.1. Monitoramento da pilha de cavacos 

O fen6meno de auto-aquecimento em pilhas de 

cavacos de madeira, ocorre normalmente, em f5bricas de celulose 

e papel, sendo relacionado com a presença de madeira 

cortada apresentando alto teor de umidade e cflulas do 

ainda vivas, ação de microrganismos degradadores de 

recem-

alburno 

compostos 

celulares armazenados e reações de auto-oxidação originadas du

rante o período de estocagem (FULLER, 1985). Este aquecimento , 

registrado dentro do primeiro m�s de monitoramento da pilha de 

cavacos de eucalipto, mostrou incrementas de temperatura maio -

res nos pontos mais internos da pilha e manutenção posterior da 

temperatura na faixa entre 40-60° c (Tabela 4). Desse modo, sao 

virias possibilidades para termog�nia estar relacionada a pro -

cessos respirat6rios, haja visto que a madeira era rec�m-corta-
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da, com teor de umidade dos cavacos de 41% e microrganismos ter 

m6filos presentes nos cavacos recém-picados (Tabela 6,10 e 11). 

Provavelmente, a energia liberada pela respiração forneceu con

dições para o desenvolvimento de microrganismos mes6filos consu 

midores das reservas de madeira (ASSARSSON, 1969) produzindo 

condições de temperatura, suficientes, para a sucessão e cresci 

mento dos term6filos sobre os cavacos. As flutuações de temper! 

tura e abaixamento do valor do pH (Tabelas 4 e 7) seriam causa

das, entre outros fatores, por mudanças no numero e tipo de mi

crorganismos presentes na pilha (ZOCH et alii, 1976). 

A observação dos períodos de precipitação e 

seus efeitos na temperatura da pilha (Figura 3), mostrou que as 

camadas mais externas são sensíveis is mudanças de ambiente,com 

KUBLER (1982b) acrescentando o fato da pilha produzir calor po

rém dissipando-o, sendo totalmente perdido para o ambiente. KU

BLER (1982a) ressalta, também, que se por um lado o efeito "cha 

miné" de ar Úmido e quente em pilhas de cavacos fornecendo oxi

g�nio aos sistemas respirat6rios (células do alburno e microrg! 

nismos), por outro lado retira calor e umidade na forma de cor

rentes de convecção, para fora da pilha. 

5.2. Isolamento de fungos term6filos 

Com base nos isolamentos efetuados, com cava -

cos da pilha, foram obtidos seis g�neros com tr�s espécies des-
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critas. Nota-se ser um grupo muito restrito, em comparaçao com 

o número de fungos isolados por BERGMAN et alii (1970) e TANSEY

(1971). Quanto a frequ�ncia relativa de cada fungo, foram obse! 

vados em maior frequ�ncia Aspergillus e Sporotrichum, porém tal 

como os outros fungos, sem apresentar um padrão definido de dis 

tribuição durante o período de estocagem. Segundo SMITH & OFOSU 

ASIEDU (1972) a distribuição dos fungos na pilha é afetada pela 

temperatura, período de armazenamento e posição para amostragem 

sem efeito significativo do pH e teor de umidade dos cavacos. A 

esterilização externa dos cavacos resultou no aumento da fre-

qu�ncia de T.aurantiacus, mostrando um provável antagonismo en

tre fungos termôfilos descrito por JODICE et alii (1974) ou in

dicação da capacidade de penetração ha madeira, já que houve 

crescimento a partir de tecidos internos, retirados dos cava

cos. 

Pontos próximos da fábrica e camadas superfi -

ciais do solo de formações florestais de eucalipto demonstraram 

ser possíveis fontes para contaminação e inoculação da pilha de 

cavacos (Tabela 15). Aspergillus e Penicilium foram os mais fre 

quentes, tendo sido isolados de solo, ar e águas residuais com 

D.thermophilus não isolado em nenhum destes pontos.

As observações efetuadas em solo de floresta 

concordam com trabalhos de WARD & C01'!LEY (1972) e TANSEY & 

JACK (1976), no sentido dos fungos ocorrerem no solo de flores-

ta em concentração de propágulos normalmente baixa. O método 

adotado para coleta simples de esporo do ar, demonstrou somente 
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a presença de term6filos no ar (UPSHER, 1985), AspergiZlus, Rhi 

zomucor, P.bacilZisporum e T. aurantiacus, j� encontrados por 

outros autores (EVANS, 1972; HUDSON, 1973 e SANDHU & SINGH, 

1985). O calor presente em 5guas residuais aquecidas€ suficien 

te para manter habitats para crescimento e prop5gulos de fungos 

termófilos (ELLIS, 1980a), Estes propigulos foram observados na 

Ígua de lavagem de toras e da lagoa de efluentes e podem servir 

de fonte de inóculo dos term6filos, para a pilha de cavacos. 

O presente trabalho de pesquisa desenvolvido 

provavelmente, € o primeiro que relaciona o fen6meno da termogª 

nese em pilha de cavacos de Eucalyptus ao ar livre, com a açao 

de fungos term6filos, no Brasil. Estudos iniciais com cavacos 

de eucalipto desenvolvidos por CARVALHO et alii (1969) nao cons 

tataram auto-aquecimento na pilha e relacionaram, apenas, fun -

gos de car5ter mesofilico durante 7 meses de estocagem, e FOEL

KEL & ZVINAKEVCIUS (1979) determinaram a influ�ncia de cavacos 

deteriorados, provenientes de pilha com auto-aquecimento, nas 

propriedades da celulose kraft sem isolar e quantificar a popu

lação de microrganismos associada ao processo. 

5.3. Crescimento de fungos term6filos em diferentes tempera

turas. 

A temperatura Ótima de crescimento encontrada 

para os fungos estudados, em meio de BDA, (Tabelas 16 a 21) 

apresentou-se similar a ensaios de autores com meios de cultivo 
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clifcrbütes. CHAPMAN (1974) utilizando extrato de levcdura-amido

igar complementado com sais minerais, encontrou taxas de cresci 

mente para fungos mucor5ceos e Sporotrichum a 40 °C, não confir

mando totalmente os valores encontrados (Tabela 19). Para os ou 

tros fungos, foram observadas pequenas diferenças, com relaçã6 

.. 

as temperaturas registradas por ROSEMBERG (1975) que concordan-

do com CRISAN (1973) afirma serem estas diferenças devidas a 

especificidade do isolado e a presença de grandes quantidades 

de aminoácidos e a açucares no meio de cultura, que induziriam 

a repressoes na síntese ou inibição de enzimas. Por outro lado, 

em conjunto com o substrato e quantidade de oxig�nio disponível 

a temperatura exerce grande efeito no crescimento e tipo de es

porulação de fungos term6filos, o que explicaria a aus�ncia da 

fase perfeita de Rhizomucor e P.bacillisporum em meio BDA (DE -

PLOEY & FERGUS, 1975 e DEPLOEY, 1985). 

Na discussão do caráter termôfilo de cresci 

mento, COONEY & EMERSON (1964) postularam que fungos termôfilos 

são aqueles microrganismos com um mínimo de temperatura requeri 

do para crescimento (20
°
c ou mais) e temperaturas máximas de 

so
º
c ou acima, colocação abrangente que incluiria certos mesôfi 

los com variação grande nos extremos de temperatura. CRISAN 

(1964) citado por EMERSON (1968) cita a termôfilia como sendo 

característica de microrganismos com Ótimos de temperatura em 

40
º
c ou mais, diferenciando sensatamente, esta classe de micror 

ganismos. Com base nestes autores, D.thermophilus, Rhizomucor , 
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Sporotrichum e T. aurantiacus seriam considerados term6filos e 

considerar-se-iam AspergiZZus e P.baciZZisporum como mesofíli -

cos termotolerantes. Foi discutido por vários autores, a neces

sidade da determinação exata do 6timo de temperatura, pois têm 

sido relatado, em geral, uma queda brusca no crescimento de ter 

m6filos em temperatura logo acima do ponto 6timo (EMERSON, 1968 

& ROSEMBERG, 1975). Este fato foi confirmado com D.thermophiZus, 

Rhizomucor, Sporotrichum, T. aurantiacus que mostraram 6timo 

crescimento a so ºc, e ausência de crescimento a 60 e 10
°
c.

5.4. Germinação de esporos de fungos isolados em diferentes 

temperaturas. 

A análise do efeito da temperatura sobre a ge! 

minação dos esporos indicou estreito relacionamento da tempera-

tura e o menor perfodo latente de germinação (Tabela 22). A ex

ceção de Sporotrichum que germinou somente a 30 °c, todos os fun 

gos demostraram menor tempo para lançamento do tubo germinativo, 

em temperaturas pr6ximas da temperatura 6tima de crescimento.As 

pergiZZus, P.baciZZisporum e Rhizomucor possuiram capacidade de 

germinar a 20 °c participando, possivelmente, dos processos ini

ciais de termogênese biológica, enquanto D.termophiZus, Sporo -

trichum e T.aurantiacus participariam do processo de auto-aque

cimento, no instante em que a temperatura atingisse a capacida

de germinativa dos esporos (COCBRANE, 1958). 
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5.5. Crescimento de fungos isolados em algumas fontes de 

carbono. 

Diferentes fontes de carbono produziram compo! 

tamento diferenciado na taxa de crescimento de Aspergillus, Rhi 

zomucor e T.aurantiacus, quando analisadas as taxas de cresci -

mento (Tabela 23). O crescimento de Rhizomucor foi o melhor em 

todos os tratamentos, fato relacionado com a temperatura de 

o
. -

40 C adotada para o ensaio (ponto otimo para este fungo). O ami 

do foi a fonte de carbono de maiores taxas de crescimento, com 

pequenas diferenças de dextrose, sacarose e da testemunha, e di 

ferenças significativas destes com hidrolisado de madeira e car 

boximetil celulose, mostrando efeitos negativos no desenvolvi -

rnento dos fungos e estabelecimento de uma possível inibição ao 

crescimento pois os valores médios estão abaixo dos registrados 

com a testemunha (sem fonte de carbono). 

O consumo de compostos armazenados nas células 

da madeira pode estar ligado às preferências nutricionais dos 

fungos estudados (OBERT, 1979), pois dextrose, sacarose e amido 

estão normalmente presentes em células vegetais (BERGMAN, 1972) 

e fazem parte da fração de extrativos da madeira. A composição 

do hidrolisado de madeira não foi determinada, mas admite-se 

compostos hemicelulôsicos, substâncias pécticas, proteínas e 

lipídeos, pela ação da temperatura e pressão durante o cozimen

to (EIRA, 1975). A fração pectica é composta, principalmente 

de plímeros de v5rios açücares: galactose, icidos ur6nicos, ram 
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nose, furanose, arabinose e piranose (ASPINALL, 1970), e as he 

miceluloses de xiloglucanas e outros açGcares, tais como, xila

nas glocomananas, mananas e galacturonanas (ALBERSHEiil et aZii,

1973), componentes da madeira que segundo FLANNIGAN & SELLARS 

(1972) sao consumidos por algumas espécies de AspergiZZus, en

quanto que Rhizomucor e T. aurantiacus apresentaram baixa ativ! 

dade enzfmica contra estes substratos. Explica-se assim, a sele 

ção de fungos observada quando do hidrolisado de madeira como 

meio para isolamento (Tabela 10) e menor taxa de crescimento 

em comparaçao com BDA (Tabelas 16 a 21 e 24). 

A ação celulotíca de fungos terrnófilos, enfati 

zada por HULME e HATTON (1976b) e ROSEMBERG (1978) não foi de

tectada, como reflexo da baixa utilização de carboximetil celu-

lose como fonte de carbono e sendo este um composto mais sim-

ples do que a celulose bruta e postula-se que os mesmos fungos 

não teriam capacidade celulÓlÍtica (FERGUS, 1969 e OSO, 1978) 

Esta ação, também, não foi confirmada por ADAMS & DEPLOEY (1978) 

e FERRARI (comunicação pessoal) trabalhando com fungos termófi

los isolados de f�bricas de celulose, não sendo constatado o 

ataque a frações celulôsicas dos cavacos, pois houve produção 

normal de celulose quando a madeira foi originiria da pilha com 

auto-aquecimento (TESSER, comunicação pessoal). 
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VI - CONCLUSÕES 

Em concordância com os resultados obtidos com 

o presente trabalho, pode-se tirar as seguintes conclusões:

1 .- A pilha de cavacos de eucali?to apresentou auto-aquecimento , 

com temperaturas ultrapassando so
º
c, dentro das tr�s primei -

ras semanas e mantendo-se elevadas atf o final de 5 meses de 

estocagem. 

2 - O meio elaborado com hidrolisado de madeira foi pior que o 

meio BDA para isolamento e cultivo de fungos termôfilos. 

3 - Os fungos isolados, a partir de cavacos retirados da pilha, 

foram identificados como Aspergillus sp., Dactylomyces thermo 

philus, PeniciZZium bacillisporum, Rhizomucor sp., Sporotri -

chum sp. e Thermoascus aurantiacus. Foi registrada a presença 
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dos mesmos fungos isolados da pilha de cavacos, com exceçao de 

D.thermophilus, em solos de florestas de Eucalyptus, em 

residuais para lavagem de toras e da lagoa de tratamento 

efluentes. 

aguas 

de 

4 - As frequ�ncias relativas de cada fungo, nao mostraram um pa -

drão definido de ocorr�ncia em função dos pontos amostrados, e 

no decorrer do período de armazenamento. 

5 - Os fungos estudados são cosmopolitas, por€m em menor 

quando comparados com o relato de outros países. 

numero 

6 - As temperaturas Ótimas de crescimento estudadas foram: 30 ° C P! 

o ra Aspergillus sp. e P.bacilliaporum; 40 C para Rhizomucor sp. 

e so
º
c para D.thermophilus, Sporotrichum sp., e T.aurantiacus.

A 60 � 70 °C não houve crescimento, em meio BDA, dos fungos iso 

lados. 

7 - Dos fungos estudados, somente Aspergillus sp., P.baciZZisPorum 

e Rhizomucor sp. apresentaram germinação de esporos (conídios) 

a 20 °c em ágar-âgua. Os pontos ótimos de germinação dos coní -

dios se aproximaram dos pontos Ótimos de crescimento micelial. 

8 - Não houve diferenças significativas entre dextrose, sacarose e 

amido corno fontes de carbono para crescimento de AspergilZus 

sp. e T.aurantiacus, por€rn foram significativamente superior 

ao hidrolisado de madeira e carboximetil celulose. Estes fun -

gos nao apresentaram crescimento adequado em meio com hidroli

sado de madeira e carboximetil cel ulose como fontes de carbono, 

sugerido sua incapacidade de degradar her: i_celulose e celulose. 
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