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Pergunta nº: 913/Question nº: 913 

 
Título: /Title: Podridão do cerne de árvores vivas 

                   Por: / By: Bruna Lisboa Monteiro 

 

E-mail: brulisboa@hotmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Caro Dr. Celso. Boa noite. 
Meu nome é Bruna, sou estudante de Silvicultura na Fatec de Capão 

Bonito/SP e estou começando a elaborar minha monografia para a 

conclusão do curso. 

No ano passado fiz um seminário sobre  um artigo que o senhor 

publicou no site Scielo sobre "O Fenômeno de Apodrecimento Central do 
Cerne de Árvores Vivas de Eucaliptos: Qualidade da Madeira", gostei 

muito do artigo e me interessei por fazer minha monografia sobre esse 

tema, tentando fazer um estudo de como identificar esse apodrecimento 

sem que a madeira tenha que ser derrubada. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Para ser bem honesta com o senhor, não sei muito bem me aprofundar 

no assunto, mas acredito que estudando e pesquisando melhor deva 

existir uma maneira de evitar essa doença nas plantações de eucalipto. 

Imagino que o senhor seja uma pessoa extremamente ocupada, mas 
gostaria muito de poder ter qualquer tipo de ajuda que pudesse me 

ajudar a montar minha monografia, o senhor que já passou pelo que eu 

passo hoje deve saber o quanto é difícil montar um TCC, ainda mais de 

um assunto que não é tão comentado aqui na minha região. 
Espero contar com qualquer ajuda que o senhor possa me dar, e ficarei 

honrada de puder contar com uma pessoa que entenda tanto sobre o 

assunto. 

  
Obrigada desde já e espero não tê-lo incomodado. 

Bruna Lisboa Monteiro. 

  _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Bruna, bom dia. 

Fico feliz que tenha gostado daquele artigo escrito há mais de 20 anos 

(http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20

central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf). 

Esse fenômeno é comum no RS em algumas espécies de Eucalyptus, 

mais especificamente em E. grandis e E. saligna. Também acontece em 
clones de híbridos dessas espécies. A ocorrência está associada à 

penetração de fungos saprófitas pelos ramos mortos que acontece 

durante a desrama natural das árvores. É muito difícil saber quais as 

árvores afetadas e onde estão as áreas que mostram o apodrecimento. 
Esse tipo de situação enfraquece as toras e danifica a madeira, mas 

como é localizado próximo à medula não interfere tanto na laminação 

nem nas tábuas de madeira clear. Por outro lado, afeta a resistência de 

postes e de madeira estrutural. Se você desenvolver uma metodologia 

que permita descobrir onde estão os defeitos, será ótimo. Essa 
metodologia deveria ser útil tanto para as árvores em pé como para as 

toras no processamento. Não acredito em coleta de material com 

sondas, seria algo como encontrar agulha em palheiro. Melhor algo tipo 

ultrassom, raios X, ou algo similar. Em que você está pensando? Talvez 
o pessoal que trabalha com defeitos em postes possa lhe ajudar. 

Finalmente, seria útil abordar em seu trabalho se a poda artificial das 

árvores para produção de madeira isenta de nós deveria ser feita com 

algum produto para esterilizar a área da ferida e com isso evitar a 
entrada de patógenos. 

Um abraço e sucessos. 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf


Se possível, envie-me seu trabalho depois de pronto. 

Celso Foelkel 

  __________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Bruna Lisboa Monteiro 

 
E-mail: brulisboa@hotmail.com 

 

Boa noite Dr. Celso! 

 
Agradeço muito pela resposta do meu email, ele será muito útil para a 

elaboração do meu projeto e com certeza, assim que estiver pronto, 

mandarei para o senhor. Vi no seu artigo que o senhor usou como 

referência bibliográfica a tese de mestrado do Sr. Castro H.A, e procurei 
muito por um contato na internet com ele e não achei. O senhor teria 

esse documento ou o email dele para que eu possa tentar conseguir 

esse material? Acho que será de extrema utilidade lê-lo também. 

Desculpe por todo esse incômodo, mas sou muita agradecida pela sua 

atenção. 
  

Mais uma vez obrigada! 

Bruna Lisboa Monteiro. 

 
  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel  

 

Cara Bruna, bom dia. 

O Dr. Hilario Antonio de Castro é atualmente professor da Universidade 

Federal de Lavras e o contacto pode ser obtido em seu currículo pela 
plataforma Lattes do CNPq   

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=E48221 ). 

Tenho certeza que ele lhe oferecerá mais informações. A tese pode ser 

obtida junto à biblioteca do IPEF (www.ipef.br), mas só em papel, pois é 
da era pré-digital. Entretanto, o professor Hilário publicou diversos 

artigos sobre o tema (talvez extraídos de sua tese) em revistas que hoje 

estão digitalizadas. Veja e navegue em: 

http://www.google.com.br/#hl=pt-
BR&source=hp&q=Podrid%C3%A3o+de+cerne+de+%C3%A1rvores+vi

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=E48221
http://www.ipef.br/
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=Podrid%C3%A3o+de+cerne+de+%C3%A1rvores+vivas+de+Eucalyptus+na+regi%C3%A3o+de&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&oq=&fp=98ccb94019608cc5
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=Podrid%C3%A3o+de+cerne+de+%C3%A1rvores+vivas+de+Eucalyptus+na+regi%C3%A3o+de&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&oq=&fp=98ccb94019608cc5


vas+de+Eucalyptus+na+regi%C3%A3o+de&btnG=Pesquisa+Google&m

eta=&aq=f&oq=&fp=98ccb94019608cc5 

e 

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-
BR&q=%22castro%2C+H.A.+%22+eucalyptus+cerne&meta=&aq=&oq

=%22castro%2C+%22+eucalyptus+cerne&fp=98ccb94019608cc5 

Também é possível que obtenha a tese na biblioteca da empresa 

Celulose Riograndense, ex-Riocell, onde a utilizei. Contate a nossa 
estimada amiga Raquel da Silva Guimarães, bibliotecária da empresa 

(RCGuimaraes@cmpcrs.com.br). 

Sucessos e, se possível, envie-me uma cópia de seu trabalho. 

Celso Foelkel 
 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Bruna Lisboa Monteiro 

 

E-mail: brulisboa@hotmail.com 

 
Dr. Celso, boa noite! 

 

Já entrei em contato com a Drª. Raquel e ela irá me mandar a tese. 

Dr. Celso estou meio perdida no meu tema de monografia. De início 
queria e me interessei muito pelo seu artigo, mas meu professor andou 

me alertando sobre a dificuldade de achar uma maneira de evitar essa 

entrada de patógenos. Pensei no que o senhor disse sobre achar uma 

maneira de esterilizar os nós para evitar a entrada desses fungos,  
então, pesquisando na Fibria Celulose e Papel aqui em Capão Bonito, 

descobri as pragas que eles "enfrentam" aqui na minha região, e queria 

saber do senhor,que entende muito mais que eu, se essa esterilização 

serviria pra evitar qualquer tipo de patógenos e não somente do tipo 

que causa a podridão do cerne. Confesso ao senhor que não tenho saído 
muito do lugar! Vou mandar ao senhor copiado um trecho do email que 

recebi da Fíbria, e se o senhor puder, me dá uma luz sobre o que falar. 

Estou na dúvida mesmo (e tenho prazo!! o que é pior ainda). 

Dr. Celso, outra coisa, se o senhor não puder me atender, por favor me 
fale! Entendo perfeitamente! 

 

Obrigada mais uma vez. 

 
Segue abaixo o trecho do email: 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=Podrid%C3%A3o+de+cerne+de+%C3%A1rvores+vivas+de+Eucalyptus+na+regi%C3%A3o+de&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&oq=&fp=98ccb94019608cc5
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=Podrid%C3%A3o+de+cerne+de+%C3%A1rvores+vivas+de+Eucalyptus+na+regi%C3%A3o+de&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&oq=&fp=98ccb94019608cc5
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22castro%2C+H.A.+%22+eucalyptus+cerne&meta=&aq=&oq=%22castro%2C+%22+eucalyptus+cerne&fp=98ccb94019608cc5
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22castro%2C+H.A.+%22+eucalyptus+cerne&meta=&aq=&oq=%22castro%2C+%22+eucalyptus+cerne&fp=98ccb94019608cc5
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22castro%2C+H.A.+%22+eucalyptus+cerne&meta=&aq=&oq=%22castro%2C+%22+eucalyptus+cerne&fp=98ccb94019608cc5
mailto:RCGuimaraes@cmpcrs.com.br


  

"As florestas de eucalipto, espécie cultivada pela Fibria, têm como 

principais problemas, pragas nativas, como as formigas cortadeiras, 

cupins, lagartas desfolhadeiras e o besouro amarelo, e pragas exóticas, 
como a broca-do-eucalipto (Phoracantha semipunctata), o gorgulho-do-

eucalipto (Gonipterus gibberus e G. scutellatus), psilídeo de concha, 

recentemente o percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus) e a 

vespa da galha (Leptocybe invasa).  
Atualmente contamos com a parceria da Empresa Equilíbrio Proteção 

Florestal para realização do Monitoramento de Formigas, uma das 

pragas mais difíceis de controlar e que causam danos muito 

significativos." 
  

Espero uma resposta! 

 

Bruna Lisboa Monteiro 
Graduanda em Tecnologia em Silvicultura 

FATEC - Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo 

Capão Bonito/SP - (015) 3542-2654 

 

  __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel  
 

Bruna, seu professor tem toda razão, muito difícil esterilizar, impossível 

mesmo, o melhor é desenvolver clones resistentes por melhoramento 

genético. Talvez a resistência se associe a alguns extrativos presentes 
no cerne de algumas espécies, algo que não avaliamos. 

Sucessos 

 

Celso 

 
  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel  

 

Cara Bruna, bom dia. 

Realmente esse tema é difícil e com escassa literatura, pois são poucos 
os que têm colocado atenção a ele. Para a indústria de celulose não se 

constitui em problema, para carvão também. As perdas são mínimas 



(relatadas em meu artigo) e a qualidade da polpa ou carvão quase não 

sofre com isso. 

Já para os usos estruturais da madeira, serrarias, etc. traz 

consequências de perdas de rendimentos e de resistência das peças de 
madeira. 

Sugiro uma cuidadosa navegação em todas as pesquisas que lhe 

coloquei abaixo, com certeza você irá encontrar mais informações 

importantes. 
Tenho um artigo sobre postes de madeira em que me refiro ao tema e 

também está relacionado abaixo. 

Boa sorte e sucessos 

Celso Foelkel 
  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ago09.html#seis  (Artigo Postes 

de eucalipto) 

  
Pesquisas Google: 

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22apodrecimento+interno%22+cerne+madeira+eucalipto+pdf

&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6cedc01d4ed7e1aa 

  
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22apodrecimento+central%22+cerne+madeira+eucalipto+pdf

&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6cedc01d4ed7e1aa 

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-
BR&q=apodrecimento+cerne+madeira+eucalipto+pdf&meta=&aq=f&aqi

=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1991b2851aa5a7c1  

  

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-
BR&q=%22apodrecimento+interno%22+xilema+madeira+eucalipto+pd

f&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6cedc01d4ed7e1aa 

  

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=apodrecimento+medula+xilema+madeira+eucalipto+pdf&meta=
&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6cedc01d4ed7e1aa 

  

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22deteriora%C3%A7%C3%A3o+interna%22+cerne+madeira+
eucalipto+pdf&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=6cedc01d4e

d7e1aa 
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