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RESUM) 

o isolamento de fungos decompositores a partir de cavacos 

de éuca~ypzu~ 9~and~~ mostrou a ocorrência de 

Pen~c~~~~um sp., Spo~o~4~chum sp., Rh~zomuco4 sp., BO~4yo~phae4~a 

sp., Fu~a~~um sp., T4~chode4ma sp., EU4oz~um sp. e três fungos da 

classe dos Basidiomicetos de gêneros não identificados. 

For am ava I i adas as f reqüênc i as re I a ti vas de cada fungo 

isolado observando-se a sucessão de microrganismo no decorrer do 

período de armazenamento. 

Os fungos isolados foram selecionados pela capacidade de 

degradação da lignina em meio de cultivo, por meio da análise es-

pectrofotométrica da lignina residual, e comparados ao fungo lig-

ninolítico Phane4ochae~a ch4y~Q~p04~um. Entre os isolados foram 

selecionados os três Basidiomicetos de gêneros não identificados 

e o fungo Fu~a4Lum sp. 

Cavacos de E. 94and~~ foram inoculados com os fungos vi-

sando determinar sua potencial idade para redução do consumo de 
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reagentes químicos durante o cozimento e incrementar o rendimento 

em celulose depurada do cozimento. 

A celulose obtida de cavacos não tratados com os fungos 

selecionados apresentou maior número Kappa, maior porcentagem de 

rejeitos, quando comparada com a celulose de cavacos tratados 

biologicamente. 

Os fungos selecionados mostraram-se eficientes, com po

t enc i a I para redução de reagentes quí mi cos no processo de po 1-

pação e no incremento do rendimento depurado do processo. 
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THE SELECTION OF FUNGI WHICH CAUSES WHITE 

ROT TO THE BIOPULPING 

SUMdARY 

Author : Sônia Maria Prado Guimo 

Adviser: Profª Dra. Aline A. Pizzirani-Kleiner 

The isolation of fungi decompositors from chips of 

Euca.typ.tu..6 9Jf.and-L..6, showed the occurence of A..6peJf.9-L.t.tu..6 sp., 

Pen-Lc-L.t.t-Lum sp., SpOJf.o.tJf.-Lchum sp., Rh-LzomucoJf. sp., Bo.tJf.yo..6phaeJf.-La 

sp., FU..6aJf.Lum sp., TJf.-LchodeJf.ma sp., EUJf.o.t-Lum sp. and three fungi 

belonging to the class of the Basidlomycetes of the non

identified kind. 

The relative frequencies of each isolated fungus have 

been evaluated by observing the sequence of the microrganism 

during the period of storage. 

The isolated fungi were selected by the capacity of 

deterioration of the lignin in the midth of cultivation, by means 

of the spectophotometric analysis of the residual lígnin, and 

compared to the ligninolitic fungus PhaneJf.ochae.te chJf.Y..6o..6poJf.-Lum. 

Among the isolated ones were selected the three basidiomycetes 

and FU..6aJf.-Lum sp. kind. 

Chips of wood from Euca..typ.tU..6 9Jf.and-L..6 were inoculated 

with the fungi with the purpose of determíning its potentiality 
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for the reduction of consumption of chemical reagents during the 

cooking in order to develop the yield of pulp depurated of 

cooking. 

The cellulose of chips which were not treated with the 

selected fungi showed a higher number of Kappa, a higher 

porcentage of rejections, when compared to the cellulose of chips 

biologically treated. 

The selected fungi appeared to be efficient, with the 

power of reducing the chemical reagents in the pulping process 

and in the developness of the depurated revenue of the processo 
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I. INTRODUÇÃO 

o gênero Euca~ypLu~ é a principal matéria-prima de fibras 

curtas para produção de celulose e chapas no Brasil, principal

mente no estado de São Paulo, onde él maior parte das indústrias 

mantém plantações de Euca~YPLu~ visando a sua auto suficiência 

(SIMÕES et alii, 1980). No estágio atual, a produção de polpa ce

lulósica fundamenta-se basicamente no processo kraft ou sulfato, 

tendo como agentes ativos de cozimento da madeira o hidróxido e o 

sulfeto de sódio. O objetivo desse proceso, bem como dos outros 

processos químicos de produção de polpa celulósica, é facilitar a 

separação das fibras pela dissolução da lignina. As razões que 

contribuíram para enorme aceitação do processo kraft foram: pouca 

sensibilidade às variações nas condições da madeira, curtos ci

clos de cozimento, polpa com alta resistência físico-mecânica e 

recuperação econõmica do licor de cozimento. Entretanto, o pro

cesso apresenta algumas desvantagens, tais como: baixo rendi

mento, polpa muito escura que demanda elevada aplicação de rea

gentes químicos no processo de branqueamento e grande potencial 

de poluição. 

A indústria de celulose com elevada concentração de uso 

de energia química e mecânica utiliza um insumo altamente biode-
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gradável como matéria-prima. Associado a este fato, a estocagem 

de madeira na forma de cavacos ao ar livre proporciona condições 

ideais para maior atividade de agentes deterioradores de madeira. 

Em razão da existência de microrganismos capazes de de

gradar a madeira, ocasionando uma parcial deslignificação da 

mesma, surge o chamado processo de biopolpação (KIRK et alii, 

1983). O pré tratamento biológico dos cavacos com fungos lignolí

ticos tem se mostrado eficiente, tanto na redução do consumo de 

reagentes químicos quanto do incremento das propriedades físico

mecânicas da polpa. 

Na natureza grande diversidade de microrganismos podem 

degradar 1 ignina; ent re tanto, os fungos causadores da podr idão 

branca são os mais eficientes nesse processo. Entre eles o mais 

es tudado é o fungo PhaneJtochaet..e chJt!:l-6o-6poJt-Lum, po i s possu i um 

sistema enzimático capaz de degradar todas as formas de lignina, 

até gás carbônico e componentes solúveis em água. 

o presente trabalho teve por objetivos: 

- isolar fungos decompositores de madeira de c. gJtand-L-6 

em processo natural de decomposição; 

- determinar a capacidade degradativa de isolados sobre a 

lignina da madeira desta espécie; e 

- estudar o efeito de alguns fungos selecionados sobre a 

madeira colonizada e utilizada no cozimento dos cava

cos, para verificar o rendimento de celulose produzida 

e grau de deslignificação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. A Madeira e Sua Decomposição Biológica 

A madeira é 

hemicelulose e lignina. 

composto primordialmente de celulose, 

Estes polímeros formam a parede celular 

da madeira e são responsáveis pela maioria das suas propriedades 

físicas e químicas. De forma simplificada pode se dizer que a 

celulose forma um esqueleto imerso numa matriz de hemicelulose e 

lignina, que é o material aglutinante (LEPAGE, 1986). 

Além da celulose, lignina e hemicelulose, que são os com

ponentes majoritários, todas as madeiras contêm pequenas quanti

dades de outros componentes que não fazem parte da estrutura da 

parede celular, mas que estão provavelmente presentes, pelo menos 

em parte, como conteúdo da célula. Esses componentes, designados 

pelo nome genérico de extrativos são bastante variados quanto à 

natureza química, englobando diferentes compostos orgânicos, como 

por exemplo, taninos, resinas, óleos essenciais, gorduras, terpe

nos, flavonóides, quinonas, carboidratos e alcalóides (LEPAGE, 
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1986). O mesmo autor cita que todas as madeiras possuem também 

pequenas quantidades (0,2%) de compostos nitrogenados, provavel

mente proteínas. Isso pode ser importante nos processos de ataque 

da madeira por microrganismos e insetos xilófagos, que necessitam 

de nitrogênio para seu metabolismo. Segundo DICKINSON (1974), os 

altos teores de materiais lignocelulósicos e os teores muito bai

xos de nitrogênio têm um efeito negativo no crescimento e na 

atividade degradadora dos microrganismos nos tecidos lenhosos. 

Entretanto, o autor afirma que um grande número de organismos 

atuando simultaneamente e/ou em sucessão são capazes de decompor 

madeira sob condições externas favoráveis em um tempo relativa

mente pequeno, sendo os Basidiomicetos considerados como princi

pais agentes da degradação. 

Diferentes tipos de organismos estão envolvidos no pro

cesso que resulta na decomposição da madeira. A primeira infes

tação depende da presença de organismos pioneiros e da condição 

de exposição inicial da madeira. Durante a degradação, o subs

trato modifica-se continuamente e isso, junto com a interação dos 

organismos entre si, resulta em sucessivas trocas nas populações 

de microrganismos decompositores da madeira (DICKINSON, 1974 e 

DIEHM, 1977). Segundo DIEHM (1977), dado que a celulose, as hemi

celuloses e a lignina são os principais constituintes da madeira, 

é de suma importância a facilidade com que os quais são atacados 

pelos diversos microrganismos. O autor afirma, ainda, que os fun

gos parasitas e saprófitos são muito ativos na decomposição da 

made ira. podendo crescer sobre a mesma com teores de umidade 

acima de 20%. Esta umidade pode ser encontrada na madeira verde 



5. 

ou parcialmente seca. Posto que as bactérias necessitam uma 

umidade muito maior que essa, elas raramente iniciam a decompo

sição da madeira sob condições normais de armazenamento. Elas se 

limitam a crescer em lugares onde os fungos iniciaram o processo 

de degradação, uma vez que a madeira decomposta absorve e retém 

uma quantidade maior de umidade. 

KAARIK (1975) classificou os microrganismos xilófagos com 

base em suas atividades enzimáticas nos seguintes grupos: 

- Microrganismos que se utilizam das substâncias existen

tes no lúmen das células de madeira e que não de

compõem, enz ima ti cament e, as paredes ce I u lares: fungos 

manchadores e bolores. 

- Microrganismos capazes de promover a degradação enzimá

tica das paredes celulares: 

* Microrganismos com capacidade limitada de degradação: 

bactérias e fungos de podridão mole. 

* Fungos apodrecedores, geralmente com alta capacidade 

de degradação: fungos de podridão parda e de podridão 

branca. 

Com desenvolvimento das bactérias, bolores primários e 

fungos manchadores, ocorre gradativa diminuição na quantidade de 

açúcares simples facilmente metabolizáveis. Após o esgotamento 

destes compostos, o número de colonizadores pioneiros cai e chega 

a vez de microrganismos especializados. Surge então, a dominância 

dos fungos de podridão mole. Estes são Ascomicetos e Deuteromi

cetos, cujas hifas desenvolvem-se dentro das paredes celulares e 
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que decompõem, fundamentalmente, a celulose e hemiceluloses. É 

interessante aqui ressaltar que muitas espécies de fungos, tidos, 

em princípio, apenas como bolores ou manchadores mostram-se 

capazes de provocar podridão mole em estágios avançados de ataque 

à madeira. Este fato sugere que, em muitos casos, a distinção 

entre fungos emboloradores, manchadores e de podridão mole 

reflete muito mais a exploração de diferentes nichos ecológicos 

(devido à mudança no estágio nutricional ou substrato) por um 

grupo relativamente amplo e homogêneo de espécies, do que a 

ocorrência de grupos taxonômicos distintos (KAARIK, 1974; KAARIK, 

1975; LEVY & DICKINSON, 1981; SCHEFFER, 1973). 

Finalmente, o clímax da sucessão ocorre quando a popu

lação de fungos de podridão mole declina e é substituída por Ba

sidiomicetos. Estes colonizam profundamente a madeira de de

compõem os tecidos lenhosos numa velocidade normalmente bastante 

alta. Os Basidiomicetos capazes de decompor a madeira são dividi

dos em dois tipos: fungos de podridão parda e fungos de podridão 

branca. Os primeiros decompõem apenas os polissacarídeos da pa

rede celular e os últimos, tanto os polissacarídeos quanto a lig

nina. Em ambos os casos, a hifas desenvolvem-se no lúmen das cé

lulas (LEPAGE, 1986). 

2.2. A Celulose da Madeira e Sua Degradação 

A celulose é o principal constituinte da parede celular 

da maioria das plantas, é um polímero formado por unidades do 

monossacarídeo j3-D-glucose, que se ligam entre si através dos 
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carbonos 1 e 4, dando origem a um polímero linear (FENGEL & 

WEGENER, 1984). Na natureza, a celulose está organizada em fibri-

las, que consistem de diversas moléculas de celulose arranjadas 

de forma paralela e ligadas por pontes de hidrogênio (VICENTE, 

1989) . A análise por raios X mostrou que as fibras são 

constituídas de regiões cristalinas (altamente ordenadas) e amor-

fas (desordenadas) (SJÕSTRÕM, 1981). A estrutura da celulose está 

apresentada na Figura 1. 

CELULOSE 

• ,4 - jlGLICOSIDIO 

( CeHloOs) n 
n-4oo-40.000 
( CeH100sh -CELOBIOSE 

FIBRA DE ALGODÃO\... 92 _ 9!i"lo DE CELULOSE 
FIBRA DE LINHO J 
MADEIRA 40-60"A. -1---

Figura 1. Estrutura da Celulose 
Fonte: DROZDOWICZ (1991) 

A degradação biológica da celulose consiste em uma hidró-

lise enzimática catalisada pela celulase, que é uma enzima produ-

zida amplamente por fungos e bactérias (LIMA et alii, 1988). En-

tretanto, entre os microrganismos produtores de celulases, os 

fungos tem despertado maior interesse pois geralmente suas enzi-

mas são excretadas no meio de cultura, enquanto que nas bactérias 

estão ligadas à parede celular. As diferenças na distribuição das 
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ses implicam em várias maneiras de decomposição da celulose. Para 

utilizar a matéria celulósica as bactérias devem aderir à fibra 

da celulose, enquanto os fungos podem aproveitar também a celu-

lose distante de suas hifas (WOOD, 1985). 

REESE, et alii (1950) desenvolveram um esquema no qual 

ele diferencia dois hipotéticos fatores Cl e Cx. O componente Cl 

seria enzimas de caráter não-hidrolitico, responsável pela sepa-

ração das cadeias da celulose cristalina. A celulose modificada 

seria então hidrolisada pelo componente Cx e pela ~-glicosidase. 

o esquema da decomposição da celulose por microrganismos celulo-

líticos legítimos, sugeridos por REESE, está apresentado na Fi-

gura 2. 

Cf Cx CELOBIASE 
I I I 

* t ** t t CELULOSE-......... -CELULOSE - ... ·-CELOBIOSE - ...... -GLI COSE ---

CELULASE· Cf+ Cx (CXf +CX2 +Cx3)+ CELOBIASE 

* Cristalina. re.istente 
** Reativa 

c. • MECANISMO DESCONHECIDO 
Cx • fJ - 1.4 GLUCANASES 
CELOBIASE· fJ - f.4 GLICOSaDASE 

.. 

Figura 2. Esquema de Decomposição da Celulose Cristalina. O fator 
Cl modifica a estrutura da celulose transformando-a em 
forma degradável. As ~-1,4 glucanases que compõe a ce
lulase (Cx) hidrolisam sucessivamente a molécula de ce
lulose até o dimero celobiose. 

Fonte: DROZDOWICZ (1991) 
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A ação s inér g i ca dos fator es Cl e das 13-1, 4-g I ucanases 

que compõe a fração Cx torna os açúcares solúveis capazes de 

penetrar nas células dos organismos celulolíticos e aí serem 

incluídos no metabolismo celular. Um dos primeiros e principais 

açúcares solúveis é a celobiose, hidrolizada em seguida pela 1,4-

J3-D-glucosidade (celobiose-hidrolase) em duas moléculas de 

glucose (DROZDOWICS, 1991). 

As enzimas do complexo celulolítico são sintetizados por 

fungos, act inomicetos e bactérias. Entre os fungos, os gêneros 

mais estudados são TJt-i.chodeJtma., $poJto.tJt-i.chum, Pen-i.c-i..t.t-i.um, 

Fu~a.Jt-i.um, A~peJt9-i..t.tu~, P.teuJto.tu~. Em geral os microrganismos não 

produzem todas as enzimas do complexo celulolítico em proporções 

iguais. Assim o gênero TJt-i.chodeJtma., em especial o T. Jtee~e-i. con

siderada o melhor produtor de celulases extracelulares, é um bom 

produtor de exo e endocelulases, porém produz pouca J3-g1icosida

de; em compensação esta última é produzida em abundante quantida

de por algumas espécies de Pen-i.c-i..t.t-i.um (FUNAGUMA et alíí, 1986; 

ROUMAS, 1988). 

Na natureza, os microrganismos celulolíticos legítimos 

iniciam provavelmente a colonização da celulose nativa presente 

em detritos vegetais transformando-a em celulose reativa. Em 

seguida, a decomposição total ocorre com a participação de vários 

grupos de microrganismos que dispõem do conjunto CX 

A regulação celulolítica é semelhante aos sistemas 

indutíveis já conhecidos. O indutor liga-se ao repressor dentro 

da célula, ativando a síntese enzimática. A celulase extracelular 
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é produz ida pe los organismos em resposta à presença de certos 

substratos no meio de crescimento. Entre os indutores da síntese 

de celulase incluem-se celulose, derivados da celulose, 

celobiose, soforose e lactose (VICENTE, 1989). 

De acordo com a teoria proposta por MANDELS & REESE 

(1960), as celulases constitutivas dão origem e produtos solúveis 

oriundos da hidrólise da celulose, que entram nas células dos mi

crorganismos e funcionam como indutor. 

2.3. A Hemicelulose e Sua Biodegradação 

As hemiceluloses referem-se a uma mistura de polissacarí

deos de baixa massa molecular, os quais estão intimamente asso

ciados com a celulose nos tecidos das plantas (SJõSTRõM, 1981). 

Enquanto a celulose, como substância química, contém exclusiva

mente a D-glucose como unidade fundamental, as hemiceluloses são 

polímeros, em cuja composição podem aparecer, condensados em 

porções variadas, as seguintes unidades de açúcar: ~-D-xilose, ~

D-manose, ~-D-glucose, a-L-arabinose, a-D-galactose, ácido ~-D

glucurônico, ácido ~-D-galactourônico e ácido a-D-4-0 metilglu

curôn i co (ALME IDA, 1988). Os açúcares que compõem as hemi ce lu 1 0-

ses estão apresentados na Figura 3. 
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• A AC' 100 .-O-G··~--"""" ÁCIOO.&.-O-4-o-METILGLUCOURÔNICO 
ACIDO ,-O-GALACTOUROHICO ,. ~""" 

Figura 3. Carbohidratos simples que compõ~rn as hemiceluloses. 
Fonte: ALMEIDA (1988). 

11. 

As hemiceluloses são polímeros, nas quais participam pelo 

menos dois tipos ele unidades de açúcar. Assim, as hemiceluloses 

isoladas das madeiras são misturas complexas de polissacarideos, 

sendo os mais importantes: glucuranoxilanas, arabinoglucurano-

xilanas, glucomananas, arabinogalaclanas e galactoglucomananas 

(FENGEL & WEGENER, 1984). 

o termo hemiceluloses não designa um composto químico de-

finido, mas sim uma classe de compostos poliméricos, possuindo 

cada componente propriedades peculiares. Como no caso da celulose 

e da lignina, o teor e a proporção dos diferentes componentes en-

contrados nas hemiceluloses de madeira variam grandemente com a 
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espécie e) provavelmente) também de árvore para árvore (ALMEIDA, 

1988) . 

o mecanismo bioquímico de decomposição das hemiceluloses 

é, em termos genéricos, bastante semelhante àquele da celulose, 

no seu aspecto hidrolítico. Entretanto, para hidr61ise das hemi

celuloses é necessário um conjunto enzimático mais complexo, uma 

vez que diferentes tipos de ligações e unidades monoméricas estão 

presentes na estrutura química das hemiceluloses. 

Segundo KIRK (1983), na degradação das hemiceluloses, 

endo-gliconases atuam sobre as moléculas produzindo dímeros, oli

gômeros e monômeros, que são posteriormente metabolizados. 

Os fungos apodrecedore s produzem vár i as enz imas capazes 

de decompor diversas glicanas e glicosídeos, sendo que, aparente

mente, os mecanismos são similares entre si e não existem dife

renças marcantes entre os diferentes microrganismos (HIGHLEY, 

1976) . 

Os mecanismos de regulação da síntese de hemicelulases 

não foram ainda alvo de estudos sistemáticos. Atividade hemicelu

lolítica múltipla é encontrada em filtrados de culturas de fungos 

desenvolvidos sobre diversos substratos (KIRK, 1983). 

2.4. A Lignina da Madeira e Sua Degradação 

As ligninas são polímeros tri-dimensionais constituídos 

de unidades fenilpropano, apresentando composições diferentes 
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ra coníferas e folhosas (ROWELL, 1984). Elas incrustam o espaço 

intercelular e qualquer abertura na parede celular, após a depo

sição da celulose e das hemiceluloses (FENGEL & WEGENER, 1984). 

Perfazem um total de 30 ± 4% para as coníferas, 25 ± 3% para as 

folhosas de zona temperada e 29 ± 4% para folhosas de zona tropi

cal (BROWNING, 1963). 

A lignina pode ser classificada em: 

- lignina das gimnospermas ou coníferas: seus produtos de 

oxidação com nitrobenzeno são, principalmente, vanilina 

e para-hidroxibenzaldeído; 

- lignina das angiospermas ou folhosas: seus produtos de 

oxidação com nitrobenzeno 

vanila. 

são ácido siríngico e 

lignina das gramíneas: seus produtos de oxidação são 

ácido siríngico, vanilina e para-hidroxibenzaldeído 

(SARKANEN & LUDWIG, 1971). 

Outra classificação seria que divide as ligninas em duas 

classes principais: as I igninas guaiacil e as ligninas guaiaci 1-

siringil. A primeira classe inclui as ligninas presentes na maio

ria das coníferas e a segunda classe, todas as ligninas de an

giospermas (arbóreas e herbáceas, incluindo as gramíneas) (CASEY, 

1980) . 

Em tecidos plenamente lignificados (teor de lignina maior 

ou igual a 20%) os mais importantes decompositores são os Basi

diomicetos capazes de decompor a I ignina. Est ima-se em cerca de 

1.800 o número dessas espécies de Basidiomicetos, para o hemisfé

rio norte. Nas regiões tropicais e hemisfério sul, o total deve 
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ser bem maior. Em qualquer evento envolvendo a decomposição de 

materiais lignocelulósicos, é bastante alta a incidência deste 

grupo de microrganismos, o que revela a sua importância ecológica 

( K I RK , 1 983 ) • 

Segundo CRAWFORD (1981) c i tado por VICENTE (1989), os 

fungos que causam podridão branca são conhecidos como os maiores 

decompositores, pois são capazes de degradar todos os componentes 

incluindo a lignina. 

Macroscopicamente, a madeira com podridão branca apre

senta-se mais clara que a sadia e mais macia que esta. Às vezes, 

as áreas apodrecidas podem estar delimitadas por linhas escuras. 

Em outros casos, pequenas áreas apodrecidas encontram-se inter

meadas por áreas sadias. Neste caso, o apodrecimento recebe o 

nome de podridão branca em bolsas (SCHEFFER, 1973). O mesmo autor 

cita que em estágios iniciais, as hifas destes fungos colonizam 

extensivamente os raios e vasos (folhosas), penetrando nas fibras 

e traqueídeos, apenas em estágios posteriores de ataque. A passa

gem de célula para célula pode ocorrer através da parede graças a 

enzimas produzidas nos topos e superfícies laterais das hifas, 

formando perfurações que podem ser ampliadas em estágios avança

dos de ataque. Nos tecidos lignificados, as hifas permanecem no 

lúmen da célula e degradam a parede celular de dentro para fora, 

a partir da camada S3 provocando o gradativo afinamento da camada 

celular. 

OTJEN & BLANCHETTE 

utilizando-se de microscopia 

(1987) , através de uma 

eletrônica, verificou 

seleção, 

30 fungos 
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responsáveis pela podridão branca. removiam lignina da 

gimnosperma (P~nu~ ~~~obu~) e da angiosperma (Be~u~a papy~~~e~a). 

As pesquisas com fungos de podridão branca têm mostrado 

que o processo de decomposição da lignina é oxidativo, que a de

polimerização não é um passo inicial obrigatório e que o sistema 

lignolítico não é específico e nem é induzido pela lignina. As 

principais relações na degradação da lignina são oxidações e cli

vagens oxidativas de cadeias propílicas laterais, demetilação de 

grupos metoxilas e, às vezes, clivagem de anéis aromáticos (KIRK, 

1983) . 

A não especificidade do sistema lignolítico em fungos de 

podridão branca é evidenciada pelos seguintes fatos: 

a) a lignina é degradada, apesar da grande heterogenei

dade das ligações entre unidades formadoras e da 

grande variedade de diferentes grupamentos vizinhos a 

estas ligações; 

b) a lignina pode ser decomposta, mesmo depois de subs

tancialmente modificada, como nos processos de pol

pação e branqueamento na indústria de papel e celu

los e; e 

c) culturas lignolíticas podem metabolizar uma grande va

riedade de compostos aromáticos (KIRK, 1981). 

Estudos com P. ch~y~o~po~~um revelaram que o sistema lig

nolítico não é induzido pela lignina, mas aparece quando as 

culturas entram num estágio de metabolismo secundário. Este 

início de atividade é estimulado pela limitação de hidratos de 
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carbono, nitrogênio e enxofre e, aparentemente, a regulação deste 

metabolismo está ligada pelo metabolismo do glutamato (KIRK, 

1981 ). JEFFRIES e tal i i (1981) sugerem que o fato da degradação 

da lignina ocorrer através de metabolismo secundário é uma 

evidência de que o crescimento primário não ocorre sobre a 

lignina, por razões de regulação, e que isto pode ser interpre

tado como conseqüência de que a degradação da lignina não fornece 

grande quantidade de energia para o fungo. 

Poucos são os conhecimentos à respei to dos fatores am

bientais, nutricionais e fisiológicos que influenciam a degra

dação microbiana da lignina. 

KIRK et alii (1983) relatam a existência de pesquisas 

mostrando que a decomposição da I ignina por fungos de podridão 

branca requer, concomitantemente, o metabolismo de carboidratos, 

preferencialmente as hemiceluloses. Os níveis de nitrogênio e de 

carboidratos na madeira afetam a biodegradação da lignina por 

fungos (CRAWFORD & CRAWFORD, 1984; KIRK et alii, 1976). 

Segundo KIRK et alii (1978), a fonte de nitrogênio não 

apresenta influência significativa, mas sim a concentração desta 

substãncia é que determina efetivamente a taxa de degradação da 

lignina. Os autores sugerem três possibilidades para a inativação 

da degradação pelo nitrogênio: 

a) a alta concentração de N, pode promover um decréscimo 

rápido do substrato de crescimento necessário para o 

metabolismo da lignina; 
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b) o metabolismo de nitrogênio compete com o metabolismo 

da lignina em alguns cofatores: 

c) o nitrogênio atua regulando a síntese de um ou mais 

componentes deste sistema de degradação. 

Outros aspectos devem ser estudados na degradação da lig

nina, pois os efeitos da podridão branca podem depender mais do 

tipo de madeira envolvido do que da espécie do fungo (KIRK & 

HIGHLEY, 1973). Além disso, pode haver uma maior seletividade da 

podridão branca degradar folhosas do que coníferas (HIGHLEY, 

1976). DUCAM (sem data) citado pelo autor, propôs que diferenças 

anatômicas entre folhosas e coníferas foram a causa de resistên

cia a degradação de coníferas por podridão branca em trabalho de

senvolvido no Forest Products Laboratory. 

Segundo HALKETT et alii (1977) e KIRK & CHANG (1975), de

vido ao fato da degradação da lignina ser um processo oxidativo, 

o oxigênio desempenha um papel fundamental. KIRK et alii (1978), 

estudando a relação entre o crescimento, esgotamento de carbono e 

decomposição de lignina por P. Ch~Y404po~~um, sob uma atmosfera 

gasosa e variando as concentrações de oxigênio, observaram que 

atividade ocorre sob concentrações mais elevadas de oxigênio, 

independente da fonte de carbono. 

2.5. Enzimas Lignolíticas 

Três grupos de enzimas tem sido identificadas na degra

dação da lignina: ligninase, lacase e (Mn) peroxidase (Tabela 1). 

A ligninase é provavelmente a maior enzima e cataliza extensivas 
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oxidações de substâncias não-fen61icas, além de unidades fen61i-

c a s daI i g n i na (K I RK , 1 988 ) . 

Tabela 1. Atividades das enzimas implicadas na degradação da lig
n i na (K I RK , 1 988 ) 

Atividade 
da enzima 

Ligninase 

Lacase 

Mn peroxidase 

H202 produzido 
por enzimas 

Cofatores/ 
Substratos 

H202 

02 

H202, Mn I I 

Substratos 
orgânicos 

Conseqüência da ação 

Núcleos aromáticos oxidados 
p/ radicais de cations 

Oxidação de fen6is para ra
dicais de fenoxil 

Mn II oxidado para Mn III 

(Mn III oxida fen6is para 
radicais de fenoxil) 

02 reduzido para H202 

A 1 igninase at i va foram recentemente detectadas nos se-

guintes fungos de podridão branca: P. ch~y~o~po~~um (KIRK, 1983), 

Ph~eb~a ~ad~aza (HATAKKA & TERVILÃ, 1985), Panu~ z~9~~nu~, (MALT-

SEVA et alii, 1986), Co~~o~u~ ve~~~co~o~, P~eu~ouzu~ o~z~azu~ e 

Bde~2ande~a adu~za, (WALDNER et alii, em comunicação pessoal para 

KIRK (1988» e Lenz~nu~ edode~ (OKI & ISHIKAWA, 1986). 

As duas enzimas lacase e (Mn) peroxidase oxidam somente 

unidades fen6licas da lignina. Com a segunda enzima descrita, 

ocorre a oxidação de Mn II para Mn III , que é o verdadeiro oxidante. 

O H202 produzido por enzimas, fornece o H202 exigido pela ligni-

nase e Mn peroxidase (KIRK, 1988). 
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A ligninase ativa em P. chJtY-6o-6poJtÂ..um é estimulada pela 

incubação das culturas com vários substratos a favor da enzima, 

incluindo o álcool vertril (3,4-dimetoxibenzil), que é um 

metabólito secundário deste fungo (FAISON et alii, 1986). 

Segundo LEISOLA et alii (1984), em P. chJtY-6o-6poJtÂ..um o ál

cool veratril estimula a degradação de lignina a C02 e compostos 

solúveis em água. FAISON et alii (1986), concluíram que o álcool 

veratril provavelmente funciona como um mecanismo via indução, 

porém afeta somente certas espécies de ligninases. 

Recentes investigações têm mostrado que tanto a catase 

quanto o superóxido dismutase que destroem H202 e 02 inibem a de

gradação da lignina por P. chJtY-6o-6poJtÂ..um. Atualmente não se pos

sui, ainda, um modelo razoável do processo bioquímico de decompo

sição da lignina. O metabolismo dos produtos de baixa massa mole

cular derivados da degradação da lignina parece seguir os modelos 

metabólicos clássicos, envolvendo enzimas (KIRK, 1983). 

2.6. Métodos de Determinação de Lignina 

Vários métodos por determinação quantitativa de lignina e 

seus derivados têm sido descritos, incluindo as técnicas gravimé

tricas e espectrofotométricas (GARCIA & LATGE, 1987). Segundo 

AME R & DREW (1980) ci tados por VICENTE (1989) os métodos mais 

utilizados para a detecção de lignina e compostos relacionados 

são: (1) o método de ácido sulfúrico (KLASON), baseado na insolu

bilidade de lignina neste ácido; (2) o número KAPPA, responsável 
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pela seletividade da lignina através da oxidação do permanganato 

de potássio; (3) cloração, avaliando o número de cloros substi

tuídos na reação, e (4) espectrofotometria com absorção em luz 

ultra-violeta. 

Outros métodos têm sido desenvolvidos, como a oxidação da 

lignina com nitrobenzeno em meio alcalino, formando a vanilina 

siringilaldeído e parahidroxibenzaldeído, para se identificar 

produtos de degradação da lignina (SARKANEN & LUDWIG, 1971), 

aplicação de radioisótopos, utilizando lignina marcada com C14 

como substrato (KIRK & CHANG, 1975), método de formação de ácidos 

tioglicólicos de lignina insolúveis, em álcool (BROWNING, 1963), 

métodos qual i tat i vos, como o Reação de cor de Wiesner, usando 

floroglucinol em ácido clorídrico para reagir com os grupos coni

feraldeídicos da lignina e Reação de Maule, onde só é positiva 

para ligninas contendo quantidades significativas de unidades de 

siringil-propano (FENGEL & WEGENER, 1984), métodos de cromatogra

fia para detectar a presença de produtos de degradação, ocorrên

cia de peroxidases no meio e a seqüência da degradação da lignina 

na presença de metanol como produto de demetoxilação (BETTS & 

DART, 1988; JANSHEKAR et alii, 1981; LEISOLA et alii, 1983). 

RAMACHANDRA et alii (1987) e SREBOTINIK et alii (1988) estabele

ceram técnicas eletroforéticas em géis de poliacrilamida (PAGE) e 

dodecil sulfato de sódio-acrilamida (SDS - PAGE) e de Imumele

troforeses para a separação e caracterização de ligninases. Homo

peroxidases foram identificadas utilizando-se antisoro para lig

nina peroxidase purificada de P. Ch4Y~O~po4~um (LEISOLA et alii, 

1987). 
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GARCIA & LATGE (1987), desenvolveram técnicas de coloro

metria com florogluxinol para determinação da lignina de madeira 

contendo tecidos do fungo. 

2.7. Potenciais para a Indústria e o Processo de Biopolpação 

Dentro da I inha de pesquisa atual, nota-se um tendência 

para aplicação de microrganismos visando atender a indústria. 

Dentro da área específica de celulose, COWLING et aUi (1978) 

afirmam que a celulose molecular remanescente de um ataque de po

dridão branca pode ser utilizada para produzir celulose de boa 

qualidade, bem como derivados, porém o mesmo não acontece com a 

podridão parda que degrada os polímeros de celulose a ponto de 

inutilizá-la já nos primeiros estágios de deterioração. Nota-se 

portanto a necessidade de seleção de populações de microrganismos 

desejáveis ao fim que se destina a madeira. 

o estudo das propriedades da polpa mecânica, após o ata

que de fungos degradadores, mostra ser promissor o processo bio

lógico, seja através do crescimento micelial, seja pela via en

zimática. Pesquisas com enzimas lignolíticas tem se mostrado efi

cientemente tanto na redução do consumo de energia, quanto no in

cremento das propriedades físico-mecânicas da polpa (BARRICHELO & 

AUER, 1986). 

Cavacos de Popu..tu.-6 spp. tratados com o fungo 

CeJt.-LpoJt.-LoP-6-L-6 -6u.bveJt.m-L-6poJt.a, reduziu 20% de energia na polpação 

mecânica e 13% em cavacos de SpJt.u.ce sp. (SETLIFF et alii, 1990). 
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Segundo AKHTAR et alii (1992) cavacos tratados com di

ferentes linhagens do fungo Ce~~po~~op~~~ ~ubve~m~~po~~, promove

ram incrementos nas propriedades de resistência e redução nas 

propriedades ópticas. 

A utilização de fungos lignolíticos no pré-tratamento 

biológico para produção de celulose kraft tem sido pouco explo

rada. ORIARAN et alii (1990) estudaram o tratamento de cavacos de 

Popu~u~ ~4emu~o~de~ pelo fungo P. ch~y~o~po~~um, incubados por O, 

10. 20 e 30 dias. O rendimento em polpa foi aproximadamente 3% 

maior que o controle, para um mesmo número Kappa, após 30 dias de 

tratamento. 

A degradação seletiva da lignina por determinados grupos 

de fungo vem sendo explorada, como um fator benéfico à polpação, 

seja pela remoção parcial da lignina, ou pela transformação deste 

polímero, de maneira a reduzir o consumo de energia na polpação 

mecânica; o consumo de reagentes químicos no processo kraft e in

crementar as propriedades da polpa (KIRK et alii, 1983). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Montagem da Pilha de Cavacos e Coleta de Amostras 

Madeira de E. 9J1..a.nd...i.-ó com idade de corte entre 5 e 7 

anos, recém-abatida foi transformada em cavacos através de um pi

cador e empilhada no meio de um talhão de E. 9J1..a.nd...i.-ó da fábrica 

da ARACRUZ CELULOSE S/A, na região de Aracruz, no estado do 

Espírito Santo. 

Da tora até a forma de cavacos, a madeira passou pelos 

processos de lavagem da tora com águas residuais do licor do co

zimento, descascamento, picagem e transporte por esteira até o 

pátio de armazenamento. Os cavacos foram transportados por cami

nhão até a plantação de E. 9J1..a.nd...i.-ó. 

A pilha foi construída no dia 10/9/91, na forma de pirâ

mide com um volume estimado de 2,6 m3 de cavacos e mantida até o 

fim de setembro/92. 

A amostragem foi feita a partir de 4 pontos, norte, sul, 

leste e oeste na pilha, situados a altura de 1 m, acima do solo. 
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Coletas mensais foram feitas através da retirada de cerca 

de 2 qui los de cavacos da superfí cie da pi lha em cada um dos 

pontos para a análise microbiológica, química, determinação de 

umidade e pH. 

Os cavacos coletados da pilha foram acondicionados em sa

cos plásticos de polietileno e fechados para se evitar a perda de 

umidade. 

3.2. Determinação do Teor de Umidade 

A determinação de umidade foi efetuada pela pesagem pré

via dos cavacos úmidos, secagem em estufa a temperatura de 105 ± 

3°C por 12 horas no mínimo e posterior pesagem, obtendo-se a umi

dade percentual pela seguinte fórmula: 

Mu - Ms 
U = x 100 

Mu 

onde 

Mu = massa dos cavacos úmidos (g) 

Ms = massa dos cavacos secos (g) 

3.3. Determinação do pH 

A metodologia para a medição do pH dos cavacos coletados 

foi baseada e adaptada de HATTON (1970). Pesou-se 100 g de cava

cos úmidos coletados dos pontos de amostragem colocando-se em um 
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frasco de Erlenmeyer de 500 ml juntamente com 200 ml de água des

tilada de pH entre 6,0 - 6,5. Logo em seguida o frasco foi colo

cado em um agitador, permanecendo por uma hora, sendo posterior

mente filtrado e feita a medição em peagâmetro. 

3.4. Isolamento e Identificação dos Fungos 

o material coletado na pilha e transportado em sacos 

plásticos foi prontamente processado no laboratório do Departa

mento de Genética da ESALQ. Amostras coletadas e não analisadas, 

foram conservadas em câmara fria à 4°C até o processamento. 

o método de amostragem dos cavacos baseou-se no estudo de 

SMITH & OFOSU-ASIEDU (1972) citado por AUER (1986), no qual os 

cavacos foram retirados da pilha, homogeneizados e amostrados 

para isolamento, 100 cavacos ao acaso, por ponto de coleta. 

Como técnica de isolamento, utilizou-se a de implantação 

de tecidos em meio-de-cultivo. Esta técnica consta da retirada de 

tecidos internos do cavaco de madeira com dimensões em torno de 

2-3 mm de espessura e largura, com 8-10 mm de comprimento. Os te

cidos retirados foram implantados em placas de Petri contendo o 

meio Martin. 

De cada cavaco foi retirado uma parte do tecido interno, 

sendo distribuídas 4 partes por placa de Petri, utilizando-se no 

total 2S placas por lote de 100 cavacos. 
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o isolamento dos fungos 

o primeiro lote continha 

foi fei to em dois lotes de ca-

vacos: cavacos esterilizados 

cialmente pela f I ambagem com á I coo I (imersão em álcool 

queima). O outro lote continha cavacos não esterilizados. 

superfi-

92°GL e 

Para a incubação dos cavacos, foi preparado o meio Martin 

(peptona universal, 15 g; MgS04.7H20, 0,5 g; K2HP04, 1 g; dex

trose, 10 g; rosa bengala, 0,035 g; sulfato de estreptomicina, 

0,1 g; ágar-ágar, 20 g e água destilada q.S.p. 1000 ml). 

Todo o material, para incubação, foi colocado dentro de 

estufa controlada à temperatura de 28°C, no escuro, por um pe

ríodo máximo de 72 horas, tempo suficiente para o aparecimento de 

todos os fungos presentes no tecido implantado sobre o meio de 

cultivo. 

Cada grupo de fungo, a medida que o isolamento trans

correu foi purificado e mantido em tubos de ensaio com meio BDA 

(extrato de 200 g de batata; dextrose, 20 g; ágar-ágar, 18 g; 

água destilada q.S.p. 1000 ml), em câmara fria para futura iden

tificação. 

No início do isolamento foi necessária uma pré-identifi

cação dos fungos com base em suas características macro e 

microscópicas: morfologia e cultural. 

Os isolados, com características filamentosas, pertencen

tes aos fungos, foram agrupados de acordo com o gênero que 

demonstrasse maior afinidade. 
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A pré-identificação dos gêneros teve o auxílio do Prof. 

Tasso L. Krugner durante aulas de Micologia e utilização de lite

ratura de vários pesquisadores que trabalharam com microrganis

mos, associados ou não a cavacos de madeira (APINIS, 1967; AUER, 

1986; COONEY & EMERSON, 1964; EMERSON, 1968; SCHIPPER, 1978 e 

TANSEY, 1971). 

3.5. Análises Químicas dos Cavacos Armazenados 

As análises foram efetuadas em seqüência analítica de 

acordo com a metodologia utilizada nos laboratórios do Setor de 

Química, Celulose e Energia (SQCE) do Departamento de Ciências 

Florestais da ESALQ/USP. 

3.5.1. Determinação de Extrativos da Madeira 

Os extrativos solúveis retirados por solventes orgânicos 

e água, incluem ácidos resinosos e graxos, além de seus ésteres, 

cêras, substâncias insaponificáveis, materiais coloridos e outros 

compostos. 

Como não há solvente universal que remova todas essas 

substâncias, torna-se necessário um solvente seletivo para uma ou 

várias classes de extrativos. 

3.5.1.1. Extrativos Totais 

A determinação do teor de extrativos totais (extrativos 

solúveis em álcool-tolueno + extrativos solúveis em álcool + ex-
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trativos solúveis em água), foi efetuada pela pesagem prévia de o 

equivalente a 1,000 g absolutamente seco (% a.s.) de serragem na 

fração de 40 mesh e transferida para cartucho de pape) de filtro. 

Os cartuchos foram colocados no extrator Soxhlet e feitas ex

trações sucessivas de 8 horas cada, com mistura de álcool-tolueno 

(1:2 em volume) e álcool 96°GL. 

Após a ú I t ima extração e a secagem por 8 horas ao ar, 

transferiram-se as serragens de cada cartucho para Erlenmeyer de 

250 ml, mantendo a individualidade de cada um. 

Foram adicionados 100 ml de água destilada no Erlenmeyer 

e colocado em banho-maria a loooe. Após 3 horas filtrou-se atra

vés de cadinho de vidro sinterizado tarado, transferindo assim 

toda a serragem do Er 1 enmeye r par a o cacl i nho. Es s e cacl i nho fo i 

seco em estufa lOS ± 3°e até se obter peso constante. 

Para cálculo, usou-se a seguinte fórmula: 

% ET = (1 - Ms) x 100 

onde: 

% ET = percentagem de extrativos totais 

Ms = massa seca em estufa 

3.5.1.2. Extrativos Solúveis em Alcool-Tolueno 

A determinação de extrativos solúveis em etanol-tolueno 

foi o seguinte: 
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Secou-se o balão do aparelho extrator em estufa mantida a 

105 ± 3°C até o peso constante. Com 2,000g a.s. em cartucho de 

papel de filtro, transferido para aparelho de Soxhlet, foi feita 

a extração com 200 ml da solução de álcool-tolueno (1: 2) por 8 

hora~. Evaporou-se o solvente do balão de extração e secou-se em 

estufa a 105 ± 3°C até peso constante, logo após foi feita a pe

sagem do balão. 

Fórmula usada para cálculo: 

Me 
'7. Ea t = x 100 

M 

onde: 

% Eat = percentagem de produtos solúveis 

Me = massa do extrator em grama 

M = massa inicial da amostra a.s. em grama 

3.5.1.3. Extrativos em Diclorometano 

Nessa determinação usou-se o mesmo método de extração por 

álcool-tolueno, substituindo apenas a mistura álcooI-tolueno por 

diclorometano. 

3.5.2. Determinação do Teor de Lignina 

A determinação do teor de I ignina, foi efetuada pela pe

sagem prévia de o equivalente a 1,000 g absolutamente seco (% 

a.s.) de serragem na fração de 40 mesh e transferência, para car-
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tucho de papel de filtro. Os cartuchos foram colocados no extra

tor Soxhlet e foram feitas as extrações sucessivas por 8 horas 

cada com mistura de álcool-tolueno (1:2), álcool 96°GL e 3 

porções de água em ebulição, durante 3 horas. 

Após a úl tima extração e a secagem por 8 horas ao ar, 

transferiram-se as serragens de cada cartucho para copo de 50 ml, 

mantendo a individualidade de cada um. 

Foram adicionados 15 ml de H2S04 72 % no copo e colocado 

em banho-mar i a a 18- 20° C. Após 2 horas de banho-mar i a a 20° C, 

transferiu-se a amostra para Erlenrneyer de 1 litro usando 560 ml 

de água destilada e colocado para ferver mantendo o nível da 

amostra constante com adição periódica de água. Depois de 4 horas 

deixou-se a lignina sedimentar totalmente e filtrou-se através de 

cadinho sinterizado tarado, transferindo assim toda a lignina do 

Erlenmeyer para o cadinho. Esse cadinho foi seco em estufa 105 ± 

3°C até se obter peso constante. 

Para o cálculo, usou-se a seguinte fórmula: 

% L = Massa residual x 100 

3.5.3. Determinação do Teor de Holocelulose 

A determinação do teor de holocelulose, foi efetuada pela 

pesagem prévia de o equivalente a 2,000 g (% a.s.) de serragem na 

fração 40 mesh e transferência para cartucho de papel de filtro. 

Nessa determinação usou-se o mesmo método de extração da lignina. 
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Após a extração, a serragem foi transferida para Erlen

meyer de 125 ml. Foram adicionados 56 ml de água, 3 ml da solução 

NaCI02 e 2 ml de ácido acético (1:5) e colocado em banho-maria a 

70-80°C. Após 45 minutos adicionou-se mais 3 mI de NaCI02 e 2 ml 

de ácido acético. Essa operação foi repetida por quatro vezes a 

cada intervalo de 45 minutos. 

Depois do último tratamento filtrou-se a amostra através 

de cadinho de vidro sinterizado tarado, com uma lavagem de 250 ml 

de água elest i lada. Esse cadinho foi secado em estufa 105 ± )oC 

até se obter peso constante. 

Para cálculo, usou-se a seguinte fórmula: 

Massa residual 
%H = x 100 

2,000 

3.6. Seleção de Fungos Lignolíticos 

Os fungos foram i so lados di re t amen t e de cavacos com po

dridão branca. 

Todo material isolado em meio de BDA foi incubado em es

tufa controlada à temperatura de 28°C, ao abrigo da luz, por um 

período máximo de 72 horas, quando então todos os fungos presen

tes apresentaram desenvolvimento. 

Cada fungo, a medida que o isolamento transcorreu foi pu

rificado e mantido em tubos de ensaio com meio BDA, dentro de câ

mara fria, para futura avaliação da atividade lignolítica. 
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3.7. Avaliação da Atividade Lignolftica 

3.7.1. Obtenção do Substrato de Lignina 

A obtenção da fração 

Euca..ty pZ.U-6 gJLa.nd...i.-6, f o i f e i ta 

1 ignina a part ir de serragem de 

através do método Klason (ABTCP 

MI0/71; TAPPI T 222-om-83). Este método consiste no tratamento da 

amostra, livre de extrativos com ácido sulfúrico 72%. O ácido 

dissolve a fração polissacarídica, deixando como resíduo a lig

nina. 

Após o substrato purificado, pesou-se 4 mg, 8 mg e 16 mg 

e ressuspendeu-se em NaOH 0,55 % e fez-se a I e i tura em espec

trofotômetro Micronal B-382. Os resultados obtidos foram compará

veis aos dados da leitura comprovando a obtenção da fração solú

vel de lignina, utilizada como substrato no meio M.L.A. (item 

3.7.2.1.). 

3.7.2. lnóculo e Cultivo 

Uma suspensão de conídios, diluída em sal ina para con

centração de 8 x 106 conídios/ml, foi utilizada como inóculo em 5 

ml de M.L.A. limitado de nitrogênio, obtido de acordo com item 

3.7.2.1., na proporção de 1:1, distribuídos em Erlenmeyer de 500 

ml, para maior aeração. Após o inóculo, incubou-se à temperatura 

ideal de cada fungo e, a cada intervalo de 24 horas, fez-se ae

ração com ar atmosférico em fluxo laminar. 



3.7.2.1. Meio Utilizado Para o Cultivo dos Fungos em Estudo. 

Solução A 

D-gI i cose ................................... . 

H3 P04 (2N) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NH4 N03 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L. asparagina ............................... . 

MgS04.7H20 ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

CaC 12 • 2H2 O .................................. . 

F e S04 ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solução elementos traços .................... . 

Solução vitamina ............................ . 

10,0 g 

10,9 ml 

0,496 g 

0,890 g 

0,5 g 

0,1 g 

10,0 mg 

1 , O ml 

1 , O ml 

Água destilada ............................... 500,0 ml 

(U) Para meio limitado de nitrogênio 

NH4 N 03 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 49, 6 mg 

L. asparagina ................................ 89,0 mg 

Solução B 

(U) 

(** ) 

Lignina ..................................................... 1,0 g (**) 

KOH ••••••••.••••••••••••••.••••.•.••.•••••••• 0,86 g (.a) 

(U) Para meio limitado de nitrogênio 

Lignina ...................................... 1,0 g 

KOH. . • • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . • • • •• O, 53 g 

33. 

As soluções A e B foram autoclavadas separadamente. De

pois foi adicionada A, lentamente, misturando com a solução B. 
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Para o final da solução, 50 ml de solução tampão aquecida, foram 

adicionadas, via membrana de filtro estéril. O tampão consiste em 

uma solução ele succinato de sódio 0,6 M (FENN & KIRK, 1981, mo

dificado) citado por VICENTE (1989). 

Solução elemento traço 

Nitrato triacetato ....... . 

MnS04 . H2 O .•••.••..•.••...•••• 

CaC I 2 • 6H2 O ....••••...•••...•. 

ZnS04 . 7H2 O ..•.••..•..•...•... 

AI K (S04 ) 2 •••••••••••••••••••• 

H3 B03 .•..........•.•...••.•.. 

Na2 M004 .................... . 

Água destilada ............. . 

Solução de vitaminas 

Biotína .................... . 

Ácido p-amino benzóico ...................... . 

Tiamina ..................................... . 

Piridoxina .................................. . 

Ácido nicotínico ............................ . 

Riboflavina ................................. . 

Água destilada esterilizada ................. . 

1 ,5 g 

1,0 g 

1,0 g 

3,0 g 

10,0 mg 

10,0 mg 

10,0 mg 

1000 ml 

0,20 mg 

10,0 mg 

50,0 mg 

100,0 mg 

100,0 mg 

100,0 mg 

100,0 ml 

A solução foi esterilizada em banho-maria por 15 minutos 

e guardada no refr igerador a 4° C em frasco escuro sob c loro

fórmÍo. 
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3.7.3. Quantificação da Degradação da Lignina. 

A quantificação da degradação foi feita através de aná

lise residual do substrato na absorbância ultra violeta à 281 nm 

em espectofotômetro marca Micronal B-382 (VICENTE,1989). 

A cada frasco cultivado de acordo com o ítem anterior fo

ram adicionados 30 ml de NaOH 0,55 %, em seguida o conteúdo foi 

macerado por dez segundos e então foi centrifugado à 38.720 g por 

15 minutos em centrífuga refrigerada. O sobrenadante foi precipi

tado em pH 3,0 com HCI, durante uma noite. Posteriormente a ope

ração de centrifugação foi repetida e ressoIubilizou-se o 

precipitado obtido em 5 ml de solução de NaOH 4 %. Foram determi

nadas as quantidades de lignina presentes no início do cultivo, 

em intervalos a cada dois dias, duranti dez dias. Em seguida foi 

determinada a porcentagem de lignina degradada e comparada com a 

degradação do fungo P. ch~y~o~po~~um. 

3.8. Pré-Tratamento Biológico dos Cavacos 

3.8.1. Microrganismos Utilizados 

P. ch~y~o~po~Lum, linhagem cedida pelo Dr. K. E. Eriksson 

(Laboratório STFI - Stockholm - Sweden). 

Isolados ISl (Fu~a~Lum sp.), IS2 (Basidiomiceto (1», IS3 

(Basidiomiceto (2» e lS4 (Basidiomiceto (3», selecionados pelo 

teste descrito no ítem 3.7.3. 
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Os fungos destinados ao pré-tratamento biológico foram 

cultivados em 100 ml de vermiculita, 50 ml de água destilada e 50 

ml de caldo de levedura e malte (15 g de extrato de malte, 2 g de 

extrato de levedura e 1000 ml de água destilada) e incubados a 

30°C por 7 dias. 

3.8.2. Madeira Utilizada 

Para este experimento utilizou-se um lote de cavacos re

cém-picados de E. 9Jtand..(...t> , coletado na saída das peneiras de 

classificação da fábrica. O material foi posto para secar ao ar 

livre de modo a obter-se uma umidade final ao redor de 40%. 

3.8.3. Inoculação dos Cavacos 

Após a secagem, cerca de 500 g de cavacos foram colocados 

em frascos de Erlenmeyer de 2000 ml com tampa protegida com al

godão de modo a permi t ir trocas gasosas e evi tar contaminações 

com esporos de outros microrganismos. Para resolver o problema de 

umidade devido à longa incubação dos cavacos a 30°C, foi colocada 

uma camada de esferas de vidro, com 1,7 mm de diâmetro cada, no 

fundo do frasco de Er lenmeyer, e através de um tubo plást ico 

adaptado ao frasco, foram colocados após a autoclavagem, 100 ml 

de água destilada esterilizada, mantendo assim a umidade dos ca

vacos durante os ensaios. 



a saber: 

60 dias. 
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o delineamento experimental constou de oito tratamentos, 

- Tratamento T ..... 

- Tratamento Ta .... 

- Tratamento Ic .... 

- Tratamentos IS1, 

I S2, I S3 e I S4 .. 

- Tratamento 1st ... 

testemunha com 5 frascos contendo 

cavacos sem autoclavagem. 

testemunha com 5 frascos com cava

cos autoclavados (esterilizados a 

120°C durante uma hora). 

5 frascos com cavacos autoclavados 

e inoculados com 100 ml de meio de 

cultura com vermícula e micélio 

vegetativo de P. Ch4Y~O~po4~um. 

mesmo procedimento do tratamento 

( I c), mas i nocu 1 ando os fungos se

lecionados: ISl = Fu~a4~um; IS2 = 
Basidiomíceto( 1); IS3 = Basídiomi

ceto(2); IS4 = Basidiomiceto(3). 

mesmo procedimento do tratamento 

( I c), mas inocu I ando todos os fun

gos selecionados (ISl + IS2 + IS3 + 

I S4 ) 

Os tratamentos foram incubados a 30°C por um período de 
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3.9. Avaliação do Pré-Tratamento Biológico 

Após o período de incubação, as repetições dos respecti

vos tratamentos foram misturadas e homogeneizadas pela técnica de 

quarteamento, constituindo uma amostra composta por tratamento. 

As amostras compostas foram secadas ao ar durante quatro dias, 

acondicionadas em sacos de polietileno e mantidas em câmara fria 

(4°C) até o processamento. A separação da vermiculita dos cavacos 

foi feita manualmente. 

3.9.1. Análises Químicas dos Cavacos Tratados. 

Cavacos secos ao ar foram moídos em moinho tipo Willey e 

determinou-se o teor de umidade. Para a determinação da compo

sição química quantitativa a madeira foi analisada em termos de: 

Teor de holocelulose 

Teor de lignina 

Teor de extrativos totais 

Análises já descritas no ítem 3.5. 

3.9.2. Densidade Básica 

A det ermi nação da dens idade bás i ca dos cavacos t ra t ados 

ou não, foi feita pelo método do Máximo Teor de Umidade (SMITH. 

1954; FOELKEL et alii, 1975). 
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Para isso, os cavacos foram submersos em água, sob vácuo 

até atingirem a saturação e, em seguida, foi determinada a den

sidade básica pela expressão: 

1 

Mm - Mas 1 
+ 

Mas Gs 

onde: 

db = densidade básica (g/cm3 ). 

Mm = massa da madeira dos cavacos saturados. 

Mas = massa seca da madeira dos cavacos após secagem em 

estufa a 105 ± 3°C. 

Gs = densidade da "substância madeira" 

Admitindo-se que a densidade média da "substância ma

deira" é 1,53 g/cm3 , a expressão fica: 

1 

Mm 

- 0,346 
Mas 

onde: 

db = densidade básica (g/cm3 ). 

Mm = massa da madeira dos cavacos saturados. 

Mas = massa seca da madeira dos cavacos após secagem em 

estufa aIOS ± 3°C. 



40. 

3.10. Cozimentos Experimentais 

Para a obtenção de celulose foi empregado o processo sul

fato. O cozimento foi executado em digestor de laboratório, de 

aço inoxidável, aquecimento direto, rotatório e com 20 litros de 

capacidade. 

Os cavacos de cada um dos tratamentos, foram mantidos se

parados durante o cozimento, utilizando-se caixas de tela de aço 

inoxidável medindo 40 x 40 x 90 mm. Com isso permitiu-se a livre 

circulação do licor de cozimento entre os cavacos de diferentes 

tratamentos. simulando cozimentos convencionais, porém possibili

tando-se as análises individualizadas dos resultados para cada 

tratamento. Utilizou-se uma quantidade total de madeira equiva

lente a 1.600 gramas absolutamente secos por cozimento. 

Ainda tomou-se o cuidado de manter um mesmo nível de en

chimento das caixas, e estas foram mantidas soltas no interior do 

digestor, possibilitando a movimentação durante o cozimento. 

Desta maneira procurou-se garantir que as condições de circulação 

de licor fossem as mais homogêneas possíveis entre os cavacos dos 

diferentes tratamentos. 

As condições empregadas nos cozimentos foram as seguin-

tes: 

- Álcali ativo .......... . 14% 

- Sulfidez .............. . 25% 

- A t i v i clade .............. . 100% 

- Relação I icor madeira ... 5: 1 

- Temperatura máxima .................. 170°C 
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- Tempo até temperatura máxima ......... 80 minutos 

- Tempo à temperatura máxima ..... 30 minutos 

- Peso seco dos cavacos .... 1.316,5 g 

243,8 g - Concentração Na20 ativo .. 

Para a determinação do volume final de água a adicionar, 

levou-se em conta a umidade dos cavacos. 

A celulose produzida foi peneirada em malha 120 e após 

uma lavagem, foi passada em um desfibrador de discos para indivi

dualização das fibras. A polpa foi lavada com água e retirou-se o 

excesso de água por compressão manual. A seguir, a polpa foi la

vada e depurada em uma peneira com malha de 0,2 mm para a sepa

ração dos rejeitos. 

Nas amostras de polpa determinou-se: 

a. Número Kappa ...... . indicação do teor residual de 

lignina na celulose (índice de 

deslignificação). Por definição: 

número de mililitros de KMn04 

O,lN que reagem com 19 a.s., de 

ce I uI ose sob cond i ções padron i

zadas. O número Kappa é uma va

riação (aperfeiçoamento) do nú

mero de permanganato, cuja única 

diferença reside na metodologia 

de determinação. 
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P x f 
NK = 

w 

onde: 

f = fator de correção de KMn04 

P = ml de KMn04 0,1 N consumidos pela polpa 

W = peso em gramas de celulose seca 

b. Rendimento bruto ... 

c. Rendimento depurado 

d. Rejeitos .......... . 

3.11. Análise Estatística 

(g. celulose bruta a.s. / g. ca

vacos a.s.) x 100 

(g. celulose bruta a.s. 

a.s. rejeitos) x 100 

g. 

matéria-prima subcozida e não 

desfibrada, nós ou qualquer ma

terial estranho que acompanha a 

celulose. Dada em % da celulose 

total após cozimento. 

Os resultados das análises químicas dos cavacos armazena

dos foram comparados estatisticamente através dos testes F e 

Tukey ao nível de 1% e 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Monitoramento da Pilha de Cavacos 

A amostragem dos cavacos recém-picados, na montagem da 

pilha, apresentou o teor de umidade, igual a 41,3%. 

A umidade dos cavacos indicou ~alores próximos nos pontos 

amostrados, durante o armazenamento ao ar livre (Tabela 2). No

tou-se uma tendência para perda de umidade com decorrer do tempo 

de armazenamento, acentuado pela falta de precipitações 

pluviométricas nos meses de junho, julho e agosto respectivamente 

aos 270, 300 e 330 dias. 

Os resultados obtidos para o teor de umidade dos cavacos 

são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Valores médios· de umidade dos cavacos (%) coletados em 
quatro pontos externos da pilha de cavacos de Eucal.yp-
t:.U-6 9ltand..i-t., durante o armazenamento ao ar livre, em 
Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (dias) 

coleta·· O 30 60 90 120 ISO 180 210 240 270 300 330 360 

Norte 41,3 55,1 50,7 52,3 54,5 60,5 58,7 57,4 53,4 48,7 40,7 35,0 41,2 

Sul 41,2 54,9 50,3 52,0 54,5 61,3 59,0 58,0 53,7 48,9 40,6 40,3 41.8 

Leste 41,4 55,8 50,7 52,4 55,2 61,0 58,5 57,7 53,7 48,0 41,3 38,0 41,7 

Oeste 41,3 56,2 50.9 52,7 55,5 59,4 58,0 56.9 53,0 47,7 40,2 38.7 41,5 

O valor absoluto apresentado é média de três repetições. 
* • Ponto de coleta : 1 ,O m de altura acima do solo. 

As variações da umidade dos cavacos em pi lhas dependem 

das precipitações ocorridas no período de armazenamento e das di-

mensões das pi lhas. Para pi lhas pequenas ocorre a seguinte se-

qüência de eventos conforme BJORKMAN & HAEGER (1963) e BOIS et 

aJii (1962): durante a elevação inicial da temperatura, o teor de 

umidade no interior da pilha cai, enquanto o teor de umidade dos 

cavacos do topo e lados aumenta; quando a temperatura da pilha 

decresce, a umidade dos cavacos internos aumenta, de forma que em 

todas as partes da pilha, o teor de umidade passa a ficar mais ou 

menos constante. Nas grandes pilhas, em que a temperatura não cai 

como nas pequenas, a umidade dos cavacos internos permanece 

abaixo do que a dos cavacos superficiais. 

4.2. pH 

Com relação ao pH da solução obtida dos cavacos, foi ob-

servada a tendência de decréscimo nos valores do pH com o aumento 
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do período de armazenamento (Tabela 3). Segundo ZOCH et alíí 

(1976) o abaixamento do valor do pH seria causado, por mudanças 

no número e tipo de microrganismos presentes na pilha e pela 

própria degradação da matéria orgânica. 

Os valores médios de pH dos cavacos são apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Valores médios· 
pontos externos 
g~and~~, durante 
Aracruz/ES. 

de pH dos cavacos coletados em quatro 
da pilha de cavacos de Euca~yp~u~ 

o armazenamento ao ar livre, em 

Ponto de Período de armazenamento (dias) 

coleta** O 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

Norte 4,2 3,8 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,6 3,0 3,5 

Sul 4,2 3,7 3,6 3,6 3,1 3,4 3,4 3,3 3,0 3,0 3,3 3,2 

Leste 4,2 3,5 3,3 3,3 3,0 3,1 3,1 3,2 2,8 2,7 3,0 3,0 

Oeste 4,2 3,5 3,5 3,5 3,3 2,9 3,0 3,0 2,6 2,8 3,4 3,0 

O valor absoluto apresentado é média de três repetições. 
00 Ponto de coleta: 1.0 m de altura acima do solo. 

360 

3,1 

3,0 

3,5 

3,4 

A amostragem dos cavacos recém-picados, na montagem da 

pilha, apresentou o valor médio do pH igual a 4,2. 

Segundo SMITH & OFOSU-ASIEDU (1972) a utilização do parâ-

metro pH poderia ser de caráter qualitativo da degradação dos ca-

vacos, dado o consumo de componentes de madeira e transformação 

em ácidos orgânicos. 
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4.3. Isolamento e Identificação dos Fungos 

o levantamento da incidência de fungos na pilha de cava-

dos recém picados e cavacos com vários períodos de armazenamento, 

estão mostrados nas tabelas 4, 5 e 6. 

Na Tabela 4, estão expressas as incidências observadas em 

meio de cultivo, para os cavacos recém-picados. 

Tabela 4. Incidência (%)* de fungos isolados de cavacos de E. 
9~and~~ recém-picados, sob dois métodos de isolamento e 
incubação em meio Martin (MMA) por 72 horas à 28°C. 

Métodos de Isolamento 
Fungos 

Cavaco não Flambado Cavaco Flambado 

4 1 

Pen~c~.f...t~um 1 1 

* O valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados, nos 
quais houve crescimento de fungos. 

A metodologia empregada para o isolamento dos fungos e 

incubação dos cavacos recém-picados foi também utilizada para ca-

vacos armazenados, sendo os dados sobre as freqüências dos fungos 

isolados, de acordo com o gênero ou classe apresentados nas Tabe-

las 5 e 6. 
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Tabela 5. Freqüência (%)* dos fungos em quatro pontos externos da 
pilha de cavacos de E. g4and~~, com vários períodos de 
armazenamento, isolados de cavacos não flambados e in
cubação em MMA por 72 horas a 28°C. 

Ponto d" Período d" armazenament.o (dias) 

Fungos 

AsperJ!,iIlus sp. 

Penicí 11 iuro sp. 

Sporotrichuro sp. 

col"ta 30 

Nort" 

Sul 

Lestt: 

Oest.e 

Norte 

Sul 

Leste 

Oest" 

Norte 

Sul 

Lest.e 

Oeste 

70 

77 

6S 

63 

45 

52 

40 

58 

73 

68 

64 

75 

Rhizomucor sp. Nort.e 42 

Sul 3S 

Leste 55 

Oest.e ·H' 
BotryosphaerHI sp. Nortt: O 

Sul O 

Leste O 

Oeste O 

60 

63 

71 

52 

30 

22 

19 

60 

(;": 

23 

2S 

90 

80 

69 

61 

60 

19 

15 

15 

70 

10 

15 

12 

120 

62 

57 

4S 

53 

:; 

53 

45 

31 

50 

12 

8 

13 

20 "' O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

FusarÍuro sp. Norte O O O O 

Sul O O O O 

150 

50 

67 

50 

33 

s 
2 

S 

4 

45 

40 

1S 

10 

10 

9 

4 

lO 

14 

12 

O 

Leste O O O O O 

Oest.e O O O O O 

180 

37 

48 

35 

30 

10 

9 

12 

10 

38 

3S 

27 

3q 

2 

14 

lS 

17 

9 

'2 

O 

2 

210 

30 

39 

22 
~" -' 

3 

o 
32 

28 

19 

?" _.' 

I 

O 

19 

20 

19 

13 

5 

4 

2 

240 

19 

19 

13 

18 

2 

4 

O 

O 

10 

9 

5 

O 

O 

O 

O 

9 

4 

3 

O 

O 

4 

270 

12 

15 

7 

s 
I 

1 

O 

O 

3 

4 

3 

O 

O 

O 

O 

3 

4 

3 

4 

o 
O 

O 

O 

300 

10 

7 

s 
s 
s 
O 

2 
.~ 

3 

3 

4 

O 

O 

O 

O 

3 

O 

O 

I 

O 

O 

TricJwâerroa sp. Nort.e O O O O 10 24 12 O 23 s 
Sul O O O O 13 28 21 12 4 

Leste O O O O 17 30 29 15 4 O 

330 

10 

3 

5 

2 

5 

S 

3 

o 
2 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

3 

2 

360 

S 

6 

s 
:; 

s 
O 

3 

o 
O 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 

____________________ ~O~e~s~t;e ____ ~0 _____ 0~ __ ~0~ __ ~O~ __ ~lw2~ __ ~21 __ ~lw3~ __ ~1~3~ __ ~ ____ ~O ____ ~ ____ ~ 

Eurotlumsp. Norte O O O O O O O 4 3 O 

Sul O O IJ O O O 1 3 3 O 

Leste \. 

Oeste O 

Basidíomíceto (I) Norte O 

Dasidiomiceto (2) 

Basidiomiceto (3) 

Sul O 

Leste 

Oest.e 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O O O O O O 3 O O 

O O O O O O O O O 

O O O O O 1 O O O 

O O O O O O O O O 

O O O O O 2 O O O 

O O O O O O 2 O O 

O O O O O O O 01 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O 

O 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

I 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados nas 
quais houve crescimento de fungo. 
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Tabela 6. Freqüência (%)* dos fungos em quatro pontos externos da 
pilha de cavacos de E. 94andL~, com vários períodos de 
armazenamento, isolados de cavacos flambados e in
cubação em MMA por 72 horas a 28°C. 

Fungo,," 

Asperlf,illu6 ,,"p. 

Penic:i1lium sp. 

Pont.o dt! 

cult!ta 30 

Nortt! 

Sul 

Leste 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

10 

8 

1 I 

15 

13 

10 

8 

10 

SporotricllulIl sp. Norte 30 

Sul 43 

Leste 37 

Oeste 29 

Rhlzomucor "'p. Norlt! I 

Sul O 

Lestt! 2 

Ot!ste 

Botryosphaeria "'p. Norte O 

Fusarium sp. 

Tr i cllOderma sp. 

EurOtlum sp. 

Basidiomiceto (1) 

Basídíomiceto (2) 

Basidiomícetu (3) 

Sul 

Le",te 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oest.e 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oest.e 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

<lO 

'7 

.> 

2 

O 

23 
!<} 

14 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

90 

2 

2 

2 

O 

O 

O 

35 

27 

29 

22 

O 

O 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Periodo de armazt!namentu (dias) 

120 

O 

O 

O 

25 

14 

11 

20 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

150 

o 
O 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

13 

12 

12 

15 

O 

I 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

4 

5 

:.; 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

180 

o 
2 

O 

I 

4 

3 

O 

5 

11 

4 

4 

O 

O 

O 

O 

10 

12 

1 

O 

O 

O 

;: 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

10 

13 

II 

15 

12 

14 

21 

16 

O 

O 

O 

O 

210 

I 

O 

O 

O 

3 

1 

O 

la 

1'7 

12 

15 

O 

O 

O 

O 

12 

9 

10 

4 

10 

2 

7 

o 

O 

I 

O 

O 

10 

9 

13 

15 

14 

18 

1 I 

O 

O 

O 

O 

240 

O 

O 

2 

O 

2 

2 

J 

O 

I 1 

I4 

10 

lO 

O 

O 

O 

O 

12 

4 

2 

O 

10 

10 

1 I 
q 

O 

O 

O 

O 

2 

4 

O 

2 

2 

5 
q 

5 

í 

o 
O 

O 

O 

270 

O 

O 

O 

O 

o 
2 

O 

10 

12 

12 

12 

O 

O 

O 

o 
4 

O 

O 

O 

2 

(í 

3 

O 

O 

O 

O 

;: 

s 

4 

3 

12 

4 

(í 

7 

3 

O 

O 

O 

O 

300 

O 

O 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

11 

10 

3 

O 

O 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

10 

12 

8 

13 

O 

O 

2 

O 

O 

O 

O 

3 

4 

5 

4 

4 

(, 

i 

3 

O 

O 

O 

O 

330 

o 
O 

O 

O 

O 

2 

o 
10 

(í 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

11 

12 

10 

g 

2 

:: 
O 

O 

O 

O 

10 

12 

3 

2 

O 

I 

3 

4 

O 

360 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

11 

13 

12 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

13 

10 

8 

i 

O 

I 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

O 

3 

4 

4 

4 

o valor representa a porcentagem de fragmentos plaqueados nas 
quais houve crescimento de fungo. 
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Foram isolados 11 fungos morfologicamente distintos. 

Notou-se uma sucessão de microrganismos durante o período de 12 

meses de armazenamento. Segundo ANTUNES et aJii (1986), o 

desenvolvimento microbiano dá-se por etapas, marcadas pela 

metabolização de nutrientes e as competições entre os diversos 

grupos ocorrentes. Quanto a freqüência relativa de cada fungo, 

foram observados em maior freqüência, nos primeiros quatro meses. 

os fungos: A~pe~9~~~u~, Spo~o~~~chum, Pen~c~~~~um e Rh~zomuco~, 

com tendência a decréscimo com aumento do período de 

armazenamento. 

Após cinco meses de armazenamento dos cavacos aparecem os 

fungos Bo~~yo~phae~~a, Fu~a~~um, T~~chode~ma, Eu~o~~um e três 

fungos da classe dos Basidiomicetos. 

Segundo DICKINSON (1974) e DIEHM (1977) durante a degra

dação, o substrato modifica-se continuamente e isso, junto com a 

interação dos organismos entre si, resultando em sucessivas tro

cas nas populações de microrganismos decompositores da madeira. 

Com desenvolvimento de fungos como e 

A~pe~9~~~u~, ocorre gradativamente diminuição na quantidade de 

açúcares simples facilmente metabolizáveis de modo que possa 

existir uma pressão ecológica no sentido de que sejam explorados 

os carboidratos da parede celular. Surge então, a dominância dos 

fungos de podridão mole. Estes fungos são T~~chode~ma, Eu~o~~um, 

Bo~~yo~phae~~a da classe Ascomicetos e Deuteromicetos, cujas as 

hi fas desenvo 1 vem-se dent ro da parede ce lu 1 ar e que decompõem 

fundamentalmente a celulose e hemicelulose (KAARIK, 1974; KAARIK, 
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1975; LEVY & DICKINSON, 1981 e SCHEFFER, 1973). Com o declínio da 

população dos fungos de podridão mole, ocorre o clímax da 

sucessão com a substituição por Basidiomicetos. Estes colonizam 

profundamente a madeira e decompõem os tecidos lenhosos numa 

velocidade normalmente bastante alta (LEPAGE, 1986). 

Com o emprego da técnica de esterilização dos cavacos por 

flambagem, visou-se detectar quantitativamente e qualitativamente 

a presença de fungos na madeira, analisando-se sua capacidade em 

penetrar e se utilizar internamente da madeira como substrato. 

Essa es t er i I i zação ex terna dos cavacos resu I t ou no aumen to das 

freqüências dos fungos da classe dos Basidiomicetos e do gênero 

Fu~a~~um, indicando a capacidade de penetração da madeira, já que 

houve crescimento a partir dos tecidos internos, retirados dos 

cavacos. 

4.4. Determinação dos Extrativos de Madeira 

Os resultados encontrados para os valores médios em per

centagem de extrativos totais são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Valores médios· do teor de extrativos totais (%) de ca-
vacos coletados em quatro pontos externos da pilha de 
cavacos de E. gJta.nd.i-6, durante o armazenamento ao ar 
livre, em Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (mês) 

coleta o 2 3 4 S 6 ') 8 9 10 I I 12 

Norte 5,68 5 t 02 4, 13 4,00 3,82 3,92 3,45 4,02 5,35 5,80 6,02 6,15 6,5& 

Sul S,70 4,75 ~~22 4,32 4,02 3,98 3,50 4,13 4,58 5,76 6,10 6.23 6.59 

Leste 5,50 4,80 4,20 4,07 3,70 3,67 3,33 4,18 4,35 5,53 6,08 6,38 6,14 

Oeste 5,92 S,13 4, I i 3,90 3,52 3,80 3,58 4,26 S,14 5,28 5,82 6.21 6,35 

• O valor percentual apresentado é média de três repetições. 

Tabela 8. Análise de variância dos valores médios do teor de ex
trativos totais (%), nos diferentes períodos de armaze
namento. 

Causas da G.L. S.Q. Q.M. 
variação 

Bloco 3 0,2028519 

Mês 12 50,6290929 4,2190911 

Resíduo 36 1,3811232 0,0383645 

Total 51 52,2130679 

** Valores significativos ao nível de 1 % 
Coeficiente de variação = 4,028 % 

Valor F Prob.>F 

109,9737** 0,00001 
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Tabela 9. Teste Tukey para médias dos valores de extrativos to-
tais (%) , nos diferentes períodos de armazenamento. 

Mês Médias orig}nais' 5 "" 1 .". ", .'V 

12 6,415000 a A 

1 1 6,242500 a AB 

10 6,005000 ab ABC 

O 5,700000 b BC 

9 5,592500 b C 

1 4,925000 c D 

3 4,355000 c D 

:: 4.130000 d E 

'7 4,147500 d E 

3 4,072500 d E 

5 3,842500 de EF 

4 3,765000 de EF 

6 3,465000 e F 

• Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível 
de significância indicado. 
DMS 5 % = 0,49163; DMS 1 % = 0,57860 

Tabela 10. Valores médios' do teor de extrativos solúveis em 
diclorometano (%) de cavacos coletados em quatro pon
tos externos da pilha de cavacos de E. g.Jtandi.-ll, du
rante o armazenamento ao ar livre, em Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (mês) 

coleta o 2 3 4 5 7 9 10 11 12 

Norte O,5S0 0,330 0,352 0,325 0,320 0,328 0,352 0,355 0,423 0,435 0,490 0,505 0,512 

Sul 0,602 0,325 0,345 0,317 0,313 0,333 0,355 O,3S5 0,438 0,482 O,4S3 O,50S 0,535 

Leste 0,600 0,333 0,351 0,313 0,317 0,358 0,373 0,402 0,451 0,485 0,450 0,480 0,524 

Oeste 0,618 0,327 0,337 0,310 0,311 0,364 0,364 0,400 0,462 0,444 0,495 0,498 0,512 

• O valor percentual apresentado é média de três repetições. 
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Tabela lI. Análise de variância dos valores médios do teor de ex-
trativos solúveis em diclorometano (%) , nos diferentes 
períodos de armazenamento. 

Causas da G.L. S .Q. Q.M. 
variação 

Bloco 3 0,0020796 

Mês 12 0,3910856 0,0325905 

Resíduo 36 0,0092829 0,0002579 

Total 51 0,4024481 

tt Valores significativos ao nível de 1 % 
Coeficiente de variação = 3,877 % 

Valor F· • Prob.>F 

126,3893*· 0,00001 

Tabela 12. Teste Tukey para médias dos valores de extrativos so
lúveis em diclorometano (%), nos diferentes períodos 
de armazenamento. 

Mês Médias originais· 5 % 1 % 

° 0,600000 a A 

12 0,517250 b B 

1 1 0,497000 bc BC 

10 0,476500 cd BCD 

9 0,451500 d CD 

8 0,443500 d D 

7 0,385500 e E 

6 0,361000 ef EF 

2 0,346250 efg EF 

5 0,345750 efg EF 

1 0,328750 fg F 

3 0,316250 g F 

4 0,315250 g F 

• Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível 
de significância indicado. 

DMS 5 % = 0,04031; DMS 1 % = 0,04744 
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Tabela 13. Valores médios· do teor de extrativos solúveis em á]-
cool-tolueno ( 1 : 2 ) (%) de cavacos coletados em quatro 
pontos externos da pi lha de cavacos de E. 9 Jt.and..i.-t. , du-
rante o armazenamento ao ar livre, em Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (mês) 

coleta o 2 3 4 :5 6 7 8 9 10 II 12 

Norte 3,00 2,06 1,94 1,54 1,26 1,2& 1,32 1,48 1,58 1, (,4 1,80 2,.02 2,58 

Sul 2,87 2,12 2,02 1,59 1 , 15 1,30 1,30 1,46 1,53 1,68 1,98 2.14 2,64 

Leste 3,02 2 ~ 17 2,10 1,36 1,11 1,10 1 ,15 1,37 1,48 1,70 1,75 2,05 2,22 

Oeste 2 ~ 51 2,.22 2,03 1,31 1,14 1,12 I. 18 1,30 1,40 1,65 1,82 1.98 2,14 

• O valor percentual apresentado é média de 3 repetições. 

Tabela 14. Análise de variância dos valores médios do teor de ex
trativos solúveis em álcool-tolueno (%), nos diferen
tes períodos de armazenamento. 

Causas ela G.L. S.Q. Q.M. 
variação 

Bloco 3 0,1575904 

Mês 12 12,5817500 1.0484792 

Resíduo 36 0,4358346 0,0121065 

Total 51 13,1751750 

00 Valores significativos ao nível ele 1 % 
Coeficiente de variação = 6,243 % 

Valor F Prob.>F 

86,6045*0 0,00001 
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Tabela 15. Teste Tukey para médias dos valores de extrativos so
lúveis em álcool-tolueno (%), nos diferentes períodos 
de armazenamento. 

Mês Médias originais* 5 % 1 % 

O 2,850000 a A 

12 2,395000 b B 

1 2,142500 bc BC 

11 2,057500 cd C 

2 2,022500 cd C 

10 1,837500 de CD 

9 1,655000 ef DE 

8 1,497500 fg EF 

3 1,450000 fgh EFG 

7 1,402500 fghi EFG 

6 1,237500 ghi FG 

5 1,200000 hi FG 

4 1,165000 i G 

• Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível 
de significância indicado. 

DMS 5 % = 0,27617; DMS 1 % = 0,32503 

Nos valores apresentados nas Tabelas 7, 9 e 13 observa-se 

queda nos teores de extrativos, com um aumento destes teores nos 

Ú 1 t imos meses de armazenamento. Através da aná I i se de var i ânc i a 

(Tabelas 8, 11 e 14), verificou-se que houve diferenças signi-

ficativas nos tratamentos citados. Pelo teste Tukey (Tabelas 9, 

12 e 15), detectou-se diferenças nos tratamentos. 

Anal isando-se os resul tados obt idos na determinação de 

extrativos pode-se observar uma queda nos extrativos até ao 

quarto mês de armazenamento, independentemente do ponto de coleta 

dos cavacos. Esses resultados têm sido registrado por vários au-

tores, demonstrando inclusive a capacidade degradativa de arabi-



56. 

nose, xilose e pectatos (FLANNIGAN & SELLARS, 1972; ADAMS & 

DEPLOY, 1978; OBERT, 1979 e AUER e t ai i i, 1986). O aumento dos 

teores de extrativos estaria ligado a degradação enzimática pro-

movida por hemicelulases produzidas pelos fungos (TAN, 1987). 

KIRK et aiii (1983) relatam a existência de pesquisas mostrando 

que a degradação da lignina por fungos de podridão branca requer, 

concomitantemente. o metabolismo de carboidratos, 

preferencialmente as hemiceluloses. Com o aparecimento no meio 

dos produtos intermediários da decomposição orgânica criou-se 

condições para proliferação de outros grupos capazes de utilizar 

os compostos secundários. 

4.5. Determinação dos Teores de Lignina e Holocelulose 

Os resultados encontrados para os valores médios em per-

centagem de teores de lignina e holocelulose são apresentados nas 

Tabelas 16 e 19. 

Tabela 16. Valores médios· do teor de lignina (%) de cavacos co
letados em quatro pontos externos da pilha de cavacos 
de E. 9~and~, durante o armazenamento ao ar livre, em 
Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (mês) 

coleta o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Norte 25,06 24,87 24,96 24,86 24,70 24,12 23,94 23,35 22,08 21,90 20,14 20,07 19,87 

Su I 25,10 25,01 24,92 24.46 24,18 24,08 23,76 23,19 22,12 21,01 20,07 20,03 19,56 

Leste 25,05 25,03 24,20 24,18 24,43 24,07 23,89 23,24 22,14 21,08 19,97 20,02 19,73 

Oeste 24,91 24,88 24,36 24,74 24,58 24,15 23,55 23,13 22,03 21,75 20,12 20,09 19,13 

• O valor percentual apresentado é média de 3 repetições. 
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Tabela 17. Análise de varlancia dos valores médios do teor de 
lignina (%), nos diferentes períodos de armazenamento. 

Causas da G.L. S .Q. Q.M. 
variação 

Bloco 3 0,4258854 

Mês 12 196,4763658 16,3730305 

Resíduo 36 1,6519647 0,0458879 

Total 51 198,5542159 

•• Valores significativos ao nível de 
Coeficiente de variação = 0,935 % 

Valor F Prob.>F 

356,8049*' 0,00001 

Tabela 18. Teste Tukey para médias dos valores de teor de lignina 
nos diferentes períodos de armazenamento. 

Mês 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

.... 
I 

8 

9 

10 

11 

12 

Médias originais' 

25,030000 

24,947500 

24,610000 

24,560000 

24,472500 

24,105000 

23.785000 

23,227500 

22,092500 

21,455000 

20,075000 

20,052500 

19,572500 

5 % 1 % 

a A 

ab A 

abc AB 

abc AB 

bc AB 

cd BC 

d CD 

e D 

f E 

g F 

h G 

h G 

h G 

• Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível 
de significância indicado. 
DMS 5 % = 0,53768; DMS 1 % = 0,63279 
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Tabela 19. Valores médios· do teor de holocelulose (%) de cavacos 
coletados em quatro pontos externos da pilha de cava
cos de E. g~and~~, durante o armazenamento ao ar li
vre, em Aracruz/ES. 

Ponto de Período de armazenamento (mês) 

coleta o 2 3 5 7 9 10 11 12 

Norte 71,0* 70,50 70,23 70,*2 70,16 70,08 70,02 6&,20 6&.17 68,01 66,1* 65,0* 63,1* 

Sul 71.08 70,47 70.1* 70.3& 70,50 70.35 70,OS 69,40 68,9& 67,97 66.9& 64,54 62,62 

Leste 71,07 70,53 70,2& 70,27 70,4& 70,50 70,12 69,75 6&,53 67,&1 66,15 6*,28 63,22 

Oeste 70.&5 70.57 70.13 70,23 70.10 70,0& 70.05 69.1* 6&.12 67.53 66,57 64,64 63,02 

O valor percentual apresentado é média de 3 repetições. 

Tabela 20. Análise de variância dos valores 
locelulose (%) , nos diferentes 
mento. 

Causas da G.L. S.Q. Q.M. 
variação 

Bloco 3 0,3736983 

f>.lês 12 301,7437922 25,1453160 

Resíduo 36 2,9353903 0,0815386 

Total 51 305,0528808 

*. Valores significativos ao nível de 1 % 
Coeficiente de variação = 0,416 % 

médios do teor de ho-
períodos de armazena-

Valor F Prob. >F 

308,3854** 0,00001 
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Tabela 21. Teste Tukey para médias dos valores de teor de holoce
lulose nos diferentes períodos de armazenamento. 

Médias originais· 5 "" 1 '" lO /0 Mês 

o 71,010000 a A 

1 70,517500 ab AB 

2 70,324999 ab AB 

3 70,310001 ab AB 

4 70,252501 b AB 

5 70,195000 b AB 

6 70,067501 b B 

69,122499 c C 

8 68,437502 cd CD 

9 67,830000 d D 

10 66,460001 e E 

11 64,625000 f F 

12 63,000000 g G 

• Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível 
de significância indicado. 

DMS 5 % = 0.53768; DMS 1 % = 0.63279 

Analisando-se os resultados apresentados nas Tabelas 16 e 

19, observa-se queda nos teores ele lignina e holocelulose, in-

dependentemente do ponto de coleta dos cavacos. Através da aná-

lise de variância (Tabelas 17 e 19), verificou-se que houve dife-

renças significativas nos tratamentos citados. Pelo teste Tukey 

(Tabelas 18 e 21), detectou-se diferença a partir do 6Q mês de 

armazenamento. 

De acordo com os teores de lignina e holocelulose podemos 

observar uma queda a partir do aparecimento dos Basidiomicetos 
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isolados. Segundo ANDER & ERIKSSON (1977), alguns Basídiomícetos 

apresentam um potencial efetivo na degradação de lignocelulose, 

possuindo a capacidade de degradar celulose e hemicelulose, pro

duzindo peroxidases extracelulares envolvidas na degradação da 

lignina. KIRK (1981), relata que o sistema lignolítico não é in

duzido pela lignina mas aparece quando as culturas entram num es

tágio de metabolismo secundário. Este início de atividade é esti

mulado pela limitação de hidratos de carbono, nitrogênio e enxo

fre e aparentemente, a regulação deste metabolismo está ligada ao 

metabolismo do glutamato. 

4.6. Seleção dos Fungos Lignoliticos. 

Com base nos isolamentos efetuados em cavacos com po

dridão branca, foram encontrados seis fungos: Boz~yo~phae~La, 

Fu~a.~,.ium, Spo~oz~,.ichum, Ba~,.id,.iom,.icezo ( 1 ), Ba~,.id,.iom,.icezo ( 2 ) e 

Ba.~,.id,.iom,.icezo (3). 

4.6.1. Determinação da Atividade Lignolítica. 

Nesse experimento, a lignina utilizada como substrato foi 

extraída de serragem de E. g~and,.i~, sendo que o sobrenadante ori

ginado desta extração apresentou uma maior absorção a 281 nm. 

Esta observação foi relatada por CARRAU et alii (1987) como 

característica do polímero lignina. 
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A Tabela 22 apresenta os resultados em absorbância da de-

gradação de lignina, indicando em percentagem a degradação total 

deste polímero para cada fungo avaliado. 

Tabela 22. Atividade lignolítica dos fungos isolados, e da linha
gem de P. ch~y~o~po~~um. 

Absorbância em ultravioleta - 281 nm* 
'" final 

Fungos Dias de 

degradaçã o 

O 2 4 6 8 10 

P. ChJtY~04pOJt.-i..um O, 195 0,135 O, 102 0,095 0,080 0,068 65, 13 

Bo.tJtyo~phaeJt.-i..a. 0,187 0, 185 O, 173 0,150 0,138 0,121 35,19 

Fu~aJt-i..um 0,200 0,183 0, 135 0, 112 0,098 0,075 62,50 

SpoJto.tJt-i..chum 0,188 0,180 0, 173 0,170 0,156 0,120 36,17 

Ba~-i..cUom-i..ce.to ( 1 ) 0,196 0,150 0, 124 0,109 0,087 0,080 50,00 

Ba~-i..d-i..om-i..ce.to ( 2 ) 0,200 0,195 0, 168 0,127 0,107 0,073 63,50 

Ba~-i..d-i..om-i..ce.to ( 3) O, 183 0,170 0, 147 0,122 O. 101 0,075 59,02 

• Os dados apresentados constituem a média de duas repetições . 
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Com relação a atividade lignolítica dos fungos isolados, 

não foi encontrado nenhum fungo com atividade superior ao P. 

ch~y~o~po~~um. No entanto quatro fungos apresentaram atividade de 

degradação próxima ao do P. ch~y~o~po~~um. CARRAU et alii (1987) 

re I a t aram 60% de 

lignina extraída 

degradação, 

de bagaço 

quando o substrato ut i 1 izado 

de cana-de-açúcar, com o fungo 

foi 

P. 

ch~y~o~po~~um. Em experimento similar, VICENTE (1989) detectou 

58% de degradação no mesmo subst rato, para o mesmo perí odo de 

incubação. Segundo este último autor, o fungo Fu~a~~um ~o~an~ foi 

considerado o melhor entre os 

substrato. 

isolados 

4.7. Pré-Tratamento Biológico dos Cavacos 

4.7.1. Teste de Eficiência de Inoculação 

degradando 53% do 

Este teste de eficiência foi efetuada pela inoculação dos 

cavacos com 100 ml de meio vermicul i ta com micél io através do 

reisolamento dos fungos selecionados aos 30 e 60 dias de incu

bação. No reisolamento foram obtidas colônias puras de fungo 

send%s resultados apresentados na Tabela 23. 



Tabela 23. Reisolamento dos fungos a partir dos cavacos 
inoculados. 

Tratamento Frasco 

lc 

1 s 1 

1 S2 

1 S3 

1 S4 

+ = Presença do fungo 
- = Ausência do fungo 

FI 
F2 
F3 
F4 
Fs 

FI 
F2 
F3 
F4 
Fs 

FI 
F2 
F3 
F4 
Fs 

FI 
F2 
F3 
F4 
Fs 

FI 
F2 
F3 
F4 
Fs 

Tempo 

30 dias 60 

+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
-
+ 

dias 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

lc = Phane~ochae~e; ls1 = Fu~a~~umj lS2 = basidiomiceto(t)j 
lS3= Basidiomiceto(2)j lS4 = Basidiomiceto(3). 
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A recuperação do fungo, a part i r dos cavacos inocu lados 

com meio de cultura, indicou que houve colonização da madeira, 

demonstrando que o método de inoculação foi eficiente. 

Os cavacos de E. colonizados pelos fungos 

selecionados, foram ut i 1 izados para a determinação da densidade 
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básica, determinação da composição química e obtenção da celulose 

não branqueada. 

4.7.2. Densidade Básica 

Os res u lt ados obt i dos para dens idade bás i ca da made i r a, 

com amostragem sobre os cavacos são apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24. Densidade básica de cavacos de madeira de EucaLyp~u~ 
9~and~~ após vários tratamentos. 

Tratamento Densidade Básica (gjcm 3 ) 

Testemunha (T) 0,502 

Testemunha (Ta) 0,485 

Ie 0,462 

I SI 0,470 

I S2 0,458 

0,453 

I S4 0,474 

0,468 

* Média de duas repetições. 

4.8. Análises Químicas 

Os resultados encontrados para a composição química quan-

titativa dos cavacos são mostrados na Tabela 25. 



Tabela 25. Composição química (%) dos cavacos de madeira de 
Euca~ypzu~ 94and~~ após vários tratamentos. 

Componentes da madeira 
Tratamentos' 
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Holocelulose LignÍna Extrativos Totais 

T 70,05 25,07 3,55 

Ta 70,12 25,10 2,73 

Ic 69,22 22,14 1,28 

IS1 69,14 22,40 1 ,14 

I S2 68,97 22,33 1,78 

J S3 69,05 22,45 1 ,93 

I S4 69,37 22, 12 1,23 

1sT 68,13 22,03 1 ,04 

• Média de 3 repetições 

4.8.1. Características da Polpa Não Branqueada 

Os resultados obtidos com estas características são apre-

sentados na Tabela 26. 
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Tabela 26. Rendimento bruto (RB), rendimento (RD), teor de reJei
tos (RE), em porcentagens, e número Kappa de celuloses 
não branqueadas de Euca~YPLu~ 9~and~~. 

Tratamentos' Parâmetro Valores Número 
dos cavacos analisado (% ) Kappa 

RB 48,30 
Testemunha RD 41,88 25 , 1 

RE 6,42 

RB 48,77 
Autoclavados RD 42,79 23,2 

RE 5,98 

RB 50,05 
Ic RD 49,84 19,8 

RE 0,21 

RB 50,16 
I SI RD 49,81 20,0 

RE 0,35 

RB 50,13 
I S2 RD 49,89 19,7 

RE 0,24 

RB 49,98 
I S3 RD 49,24 20,2 

RE 0,74 

RB 50,12 
I S4 RD 49, 17 21 , ° 

RE 0,95 

RB 50,90 
I ST RD 50,07 20,5 

RE 0,83 

• Média de três repetições 

Analisando-se os resultados da Tabela 24, pode-se obser-

var uma redução na densidade básica dos cavacos tratados biologi-

camente pelos fungos. Esta diminuição da densidade foi acompa-

nhada, por alterações na composição química quantitativa dos ca-

vacos (Tabela 25). Portanto, a redução na densidade básica obser-

vada pode indicar uma hidrólise parcial dos componentes da ma-
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deira que foi detectada pelas análises quantitativas efetuadas. 

Concomitantemente ao decréscimo da densidade básica, observou-se 

um aumento no rendimento depurado. ORIARAN et aJii (1990) traba

lhando com o fungo P. Ch4Y404po4~um em madeira de P. ~4emu~o~de4, 

também verificaram aumento de rendimento. Os autores propuseram 

que o incremento do rendimento deve-se parcialmente à maior 

facilidade de penetração do licor de cozimento, o que facilita a 

remoção dos componentes da madeira do interior dos vasos e das 

pontuações e permite a maior difusão do licor. A melhor pene

tração do licor aumenta a eficiência do processo, resultando em 

menor demanda de reagentes químicos para níveis comparáveis de 

número Kappa. Isso explica uma percentagem maior de rejeitos em 

cavacos não tratados biologicamente (Tabela 26). 

A celulose de cavacos não tratados com os fungos apresen

tou maior número Kappa, quando comparada com a celulose de cava

cos tratados biologicamente, o que confirma os resultados da aná-

1 ise química dos respect ivos cavacos, que indicam maior teor de 

lignina para os cavacos testemunha. Portanto, a carga alcalina 

utilizada não foi suficiente para deslignificação dos cavacos, 

resultando no incremento do teor de rejeitos. 

De maneira geral, os resultados da polpação dos cavacos 

tratados com os isolados separados ou juntos (Tabela 26) apresen

taram as mesmas tendências, dos cavacos tratados biologicamente 

com P. Ch4Y404po4~um. 
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5. CONCLUSÃO 

Nas condições do presente trabalho, foi possível chegar 

às seguintes conclusões: 

1. Os fungos isolados, a partir de cavacos retirados da pilha fo

ram identificados corno A~pe49~~~u~ sp., Pen~c~~~~um sp., 

SP040Z4~chum sp., Rh~zomUC04 sp., BOZ4yo~phae4~a sp., Fu~a4Lum 

sp., T4~chode4ma sp., EU4oz~um sp. e mais três fungos distin

tos não identificados da classe dos Basidiomicetos. 

2. No decorrer do período de armazenamento houve variação sig

nificativas nos teores de extrativos, holocelulose e lignina 

da madeira. 

3. Houve queda gradual nos teores de holocelulose e lignina, 

iniciada a partir do momento em que os cavacos foram 

colonizados pelos fungos Boz4yo~phae4~a sp., Fu~a4Lum sp., 

T4~chode4ma sp., EU40z~um sp., e os três basidiomicetos. 

4. Visando o acompanhamento da distribuição dos fungos observou

se que o pH não pode ser considerado um parâmetro adequado. 
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5. A atividade lignolítica produzida pelos fungos Fu~a~~um sp. e 

6 . 

nos Basidiomiceto nQ3 selecionados foi similar a de 

o pré-tratamento biológico da 

resultou na redução do teor 

aumento do rendimento bruto, 

madeira, em todos os casos, 

de lignina acompanhada pelo 

diminuição dos rejeitos e 

conseqüentemente, aumento do rendimento depurado. 

7. Os fungos selecionados apresentaram-se eficientes, com poten

cial para redução de reagentes químicos no processo kraft. 
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