
PRINCIPAIS AGENTES BIODETERIORADORES DA MADEIRA 

 

4. Fungos 

Reino: Fungi Ordem; Filo; Família; Classe: Várias  Nome vulgar: Fungos 

Os fungos são um vasto grupo com milhões de espécies, que compreende quase 

um terço dos organismos existentes na terra e a sua importância para os 

ecossistemas terrestres é muito grande.  

São grupos de organismos geralmente providos de filamentos tubulares (hifas), 

sem clorofila, produzem esporos, alimentação heterotrófica, vivem como saprófitas 

ou parasitas de plantas ou animais. 

A membrana celular dos fungos é formada na maioria dos casos, por quitina, e em alguns 

outros, por celulose. 

A obtenção de alimento efetua-se por absorção através das paredes das células, 

pelo que os elementos nutritivos devem estar em forma de solução.  

São disseminados no ambiente via esporos, cada esporo pode germinar, em 

condições propícias de umidade e temperatura, originando filamentos (hifas) que 

crescem e se ramificam, constituindo uma estrutura denominada micélio, este pode 

dar origem a corpos de frutificação (Fig. 4). 

O micélio segrega umas enzimas especiais que atuam sobre as substâncias, 

liquefazendo-as.  

Noutras situações, o micélio emite uns órgãos chamados haustórios, que penetram 

no tecido dos organismos hospedeiros absorvendo o alimento. 

Em conjunto com as bactérias e os protozoários, os fungos, em especial os 

microscópicos, decompõem a matéria orgânica contribuindo para o aumento da 

sua fertilidade.  

Necessitam de compostos orgânicos como fonte de alimento, assim podem 

infestar a madeira desde a árvore viva até diferentes estágios de seu 

processamento e utilização. 

São reunidos em grupos conforme sua estratégia de ataque à madeira. 

 

4.1 Fungos emboloradores e manchadores de madeiras 



A maioria pertence aos fungos imperfeitos e ascomicetos. 

Utilizam substâncias de fácil assimilação encontradas no lume das células da 

madeira. 

As propriedades de resistência da madeira normalmente não são alteradas, pois 

esses fungos não possuem complexos enzimáticos capazes de degradar as 

moléculas de celulose, hemiceluloses e lignina, que constituem as paredes 

celulares. 

Normalmente não afetam a estrutura da parede celular, a não ser quando há 

formação de apressórios e conseqüente rompimento da parede celular, podendo, 

em fase avançada de ataque, provocar podridão mole. 

Colonizam profundamente o alburno, principalmente logo após o abate da árvore e 

durante o período de secagem, quando a madeira se encontra com elevado teor 

de umidade. 

Madeiras secas (U<PSF) submetidas à reumedecimento podem ser colonizadas 

por esses fungos. 

Algumas espécies desses fungos toleram elevadas concentrações de produtos 

preservantes utilizados para o tratamento de madeiras, podendo, inclusive, alterar 

algumas propriedades desses produtos, tornando-os não tóxicos. 

 

 

 

 

 

a) Emboloradores 

Ascomicetos, deuteromicetos e menos frequentemente Ficomicetos. 

São responsáveis por uma alteração na superfície da madeira conhecida como 

bolor, resultante da enorme produção de estruturas de reprodução e esporos, que 

possuem cores variadas segundo a espécie (Fig. 5), conferindo à superfície da 

madeira aparência empoeirada. 

Mesmo quando a umidade da madeira for baixa (~20%), se a UR do ar for alta 

(~90%), a madeira pode embolorar. 



Preferem células do parênquima radial devido a grande quantidade de substâncias 

nutritivas que acumulam, uma vez que alimentam-se do conteúdo presente no 

lume das células. As suas hifas são hialinas, portanto não mancham a madeira. 

 

b) Manchadores 

Ascomicetos e deuteromicetos.  

São responsáveis por provocarem manchas profundas no alburno das madeiras, 

resultante da presença de hifas (estruturas filamentosas) ou devido às substâncias 

pigmentadas que estas expelem quando são hifas hialinas. Essas manchas são 

normalmente azuis ou acinzentadas, responsáveis por consideráveis prejuízos de 

ordem estética em madeiras principalmente de cor clara, por exemplo, como o 

pinus (Fig. 6). 

 

4.2 Fungos apodrecedores de madeiras 

São responsáveis por profundas alterações nas propriedades físicas e mecânicas 

da madeira, devido à progressiva destruição das moléculas que constituem as 

paredes celulares. 

São agrupados conforme o tipo de ataque à madeira, implicando em alterações 

macroscópicas e microscópicas. 

 

 

a) Fungos de podridão branca  

Pertencem aos basidiomicetos (Coriolus, Polyporus, Ganoderma,...). 

Atacam a parede secundária e a lignina presente na madeira. Podem ocorrer 

linhas enegrecidas que margeiam a área afetada. 

Degradam os componentes químicos estruturais da madeira, incluindo a celulose, 

embora, a lignina é preferencialmente removida por esses fungos. 

A madeira perde seu aspecto lustroso e sua cor natural, se tornando 

esbranquiçada, de consistência esponjosa (Fig. 7). 

A madeira perde peso e conseqüentemente sua resistência física e mecânica. 

O ataque inicia no lume e progride em direção à lamela média, podendo aumentar 

o diâmetro das pontoações e separar células na região da lamela média. 

 



b) Fungos de podridão parda 

Pertencem aos basidiomicetos (Lentinus, Lenzites, Poria,...). 

Degradam preferencialmente moléculas de celulose e hemiceluloses da madeira, 

ficando a lignina praticamente intacta. 

Causa o escurecimento da madeira e provoca fissuras por toda a peça, afetando a 

resistência da madeira, a madeira apresenta coloração pardo-escuro. 

Quando em estágios avançados de ataque, observa-se, na madeira seca, além da 

alteração na cor, fissuras paralelas e perpendiculares às fibras da madeira, 

adquirindo consistência quebradiça e friável (Fig. 8). 

A madeira perde peso, bem como sua resistência física e mecânica. 

A lignina mantém a estrutura da célula, por isso não ocorre a degradação da célula 

na direção lume-lamela média. 

As hifas secretam enzimas que se difundem através da parede celular destruindo 

os carboidratos e perfurando-a, nutrem-se dos hidratos de carbono presentes na 

parede celular. 

O colapso ocorre porque a lignina residual não suporta as forças exercidas sobre 

as células. 

c) Fungos de podridão mole 

Pertencem aos ascomicetos e deuteromicetos (Chaetomium, Trichoderma, ...). 

Têm seu ataque restrito à superfície da madeira úmida, dificilmente além de ~20 

mm de profundidade, tornando-a amolecida. 

As hifas penetram na parede secundária das células, tornando a madeira 

amolecida e causando degeneração em todas as suas características mecânicas  

A porção da madeira atacada pode se soltar com certa facilidade, expondo, assim 

novas regiões à ação dos fungos. 

Ao secar, a superfície da madeira escurece e tende a apresentar pequenas 

fissuras paralelas e perpendiculares às fibras da madeira (Fig. 9), lembrando a 

podridão parda. 

Degradam preferencialmente celulose e hemiceluloses. 

Uma característica microscópica na madeira atacada são as cavidade produzidas 

nas paredes das células, pois as hifas colonizam o lume das células e passam 

para a célula vizinha através das pontoações, utilizando as substâncias de reserva 

como energia. 



A deterioração da madeira por esses fungos ocorre quando ela se encontra em 

ambientes com elevado teor de umidade e pouca disponibilidade de oxigênio, 

situação esta, que geralmente inibe o desenvolvimento de fungos de podridão 

branca e parda. 

 

4.3 Fatores gerais que interferem no processo de deterioração da madeira 

por fungos 

a) Umidade 

Fator mais importante, pois a água é essencial para o desenvolvimento desses 

organismos. 

Madeiras com U < PSF geralmente não são afetadas pelos fungos. 

Madeiras com U >>> PSF podem influenciar as condições de aeração do 

substrato, limitando o crescimento de fungos anaeróbicos. 

 

b) Temperatura 

A temperatura ideal varia conforme a espécie de fungo, entre 5 e 6 ºC o 

desenvolvimento de fungos na madeira pode ocorrer, porém a maioria tem sua 

faixa ótima entre 20 e 35ºC. 

Quanto mais baixas as temperaturas, menor a velocidade de degradação da 

madeira. 

Quanto mais altas as temperaturas, mais podem ser letais aos fungos. 

 

c) Oxigênio 

Alguns grupos resistem a baixas concentrações (<20%). 

 

d) pH 

Variações no pH (acidez e alcalinidade) podem favorecer ou inibir o 

desenvolvimento de fungos na madeira, varia de 2 a 7, porém o ótimo é entre 4,5 e 

5,5. 

 

e) Extrativos 

Quantidades e tipos podem favorecer ou inibir o desenvolvimento de fungos na 

madeira. 



 

f) Microorganismos 

Algumas bactérias, ou até mesmo alguns fungos produzem substâncias 

antibióticas que inibem o desenvolvimento de fungos xilófagos, outras, os 

favorecem. 

 

g) Substâncias artificiais 

Produzidas pelo homem para a impregnação na madeira, como os preservativos 

que inibem o ataque por fungos. 

 

h) Estado da madeira 

Rachaduras, elevado diâmetro dos poros, contato com umidade, etc. podem 

favorecer o ataque da madeira por fungos. 

 


