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Boas práticas 
para a sanidade 

das florestas



“Manter a floresta saudável e reduzir a propagação de pragas 
requer um planejamento cuidadoso e adoção de medidas 

apropriadas a cada fase do manejo florestal, desde o plantio 
até a colheita e a exportação” 

Boas práticas para a sanidade 
florestal



Boas práticas no campo

• Adotar boa tecnologia de 
plantio para assegurar boa 
drenagem, desenvolvimento de 
raiz, etc.

• Fornecer boas condições para 
crescimento, como água, luz, 
nutrientes pragas 



✔ Plantas sob condições de estresse tornam-se mais 
adequadas (palatáveis) aos insetos herbívoros

✔ o que  o inseto esta fazendo na planta?
✔ nunca - o que a planta esta fazendo para atrair o inseto?

PERGUNTA



Fatores de estresse

✔ Mudas – repicagem, tempo 
de permanencia no viveiro, 
recipiente de produção. 

Tubetes pequenos (53cm³) -  
inadequados para pínus



Desenvolvimento do sistema radicular

✔  Mattei (1993) – “tubete é inadequado para produção de mudas de P. taeda , 
induzindo à deformação das raízes laterais”  

✔   Carneiro (1995) – “espécies do gênero Eucalyptus são mais tolerantes à restrição 
radicial que as espécies de Pinus”

✔  Novaes et al (2001) – “As médias mais baixas dos parâmetros morfológicos e o 
desempenho até 24 meses após o plantio, foram verificadas em mudas produzidas 
em tubetes”. 

✔ Pinto et al. (2011) - Pinus ponderosa - diferenças significativas no crescimento em 
altura dois anos após o plantio, em tubetes de maiores volumes (105, 120 e 166 
cm³) do que naqueles com menores volumes (60, 80 e 90 cm³).

✔Gomes et al. (1980); Brissette (1990); South et al. (2005); Dominguez-Lerena et al. 
(2006); Dobner Jr, et al. (2013) - uma tendência a maior crescimento em altura, 
diâmetro de colo e massa para mudas de Pinus sp. produzidas em tubetes de 
maior capacidade volumétrica



Fatores de estresse

✔ Sistema de plantio -uso de 
chacho, pá-chilena; herbicida, 
plantio mecanizado.



Problemas observados

✔ comprometimento do desenvolvimento do sistema 

radicular e crescimento da planta

✔susceptibilidade ao ataque de pragas

Pissodes castaneus - gorgulho-do-pínus



           Pissodes castaneus - gorgulho-do-pínus

Bioindicador



Estressamento de plantas











Boas práticas para o manejo de 
pragas

Manejo Integrado de pragas 
MIP 
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SELEÇÃO, INTEGRAÇÃO E 
EXECUÇÃO DE MÉTODOS DE 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE 
PRAGAS, BASEADO EM PRINCÍPIOS 

ECOLÓGICOS, ECONÔMICOS E 
SOCIOLÓGICOS

MIP – Manejo Integrado de Pragas
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MIP

✔Métodos legislativos – barreiras fitossanitárias
✔Métodos silviculturais - desbastes
✔Métodos mecânicos - armadilhas
✔Métodos físicos – fogo, temperatura

✔Métodos comportamentais – feromônios
✔Métodos resistência planta a insetos
✔Métodos químicos - inseticidas

✔Métodos biológicos – inimigos naturais



Boas práticas para o manejo de 
pragas

Manejo Integrado de pragas – MIP 

Prevenção

ControleMonitoramento
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As pragas não aparecem repentinamente - há um 
período de reprodução prévio.

Detecção de focos iniciais
Acompanhamento da evolução
Medidas de controle preventivo

VIGILÂNCIA 
FLORESTAL
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CONTROLE 
BIOLÓGICO

ECOSSITEMAS FLORESTAIS 
X

 ECOSSITEMAS AGRÍCOLAS

MAIOR ESTABILIDADE – TEMPO DE 
DESENVOLVIMENTO

PRIVILÉGIO DA ÁREA FLORESTAL PARA O CB



Sirex noctilio – Hymenoptera: Siricidae

Origem Eurasiana 

Praga Secundária

Hospedeiros: Pinus, Abies, Larix, Picea, 
Pseudotsuga



Distribuição Mundial



Pinus taeda e P. 
ellitottii
Pinus spp. 
(Tropical) 

1.000.000 ha
1ª detecção - 1988

Plantio de Pinus no Brasil – 
1,6 milhão ha



Histórico do ataque no Brasil

✔ Detectada em 1988 – Serra gaúcha

✔ Inicialmente – problema associado ao solo

✔ Nível de ataque – 60% - corte raso



Postura: primavera/verão - fungo + 
mucossecreção – morte da árvore

Atratividade - árvores estressadas

Aspectos biológicos



▪ adultos: vivem cerca de 5 a 8 dias e não se alimentam

▪ fêmeas: corpo preto – ovipositor

▪ machos: corpo preto – faixa alaranjada no abdomen

▪ orifícios de emergência

▪ ciclo biológico - geralmente 1 ano

▪ fêmeas - capacidade de testar a condição da árvore

Aspectos biológicos



▪ larvas: interior do tronco – controem galerias – serragem compactada - 

espinho supra anal – maior ocorrência de março a agosto

▪ pupas: cerca de 30 dias

▪ nº ínstares larvais – 6 a 7 - pode ser alterado – 3 ou 12 ínstares

Aspectos biológicos
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CICLO BIOLÓGICO DA VESPA DA MADEIRA
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n
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 a
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14 dias 11a 12 meses 4 a 5 semanas 5 dias - machos
8 dias - fêmeas

✔ ciclo biológico - um ano, podendo 
ocorrer o ciclo curto - três meses

✔ para fins de monitoramento e 
controle - considera-se apenas o 
ciclo normal - um ano



Sintomas de ataque

Respingo de resina Copa amarelada



Sintomas de ataque

Galerias

Manchas azuladas
fungo secundário 

Lasiodiplodia (Botriydiplodia)



Sintomas de ataque

Orifícios emergência



Danos



Danos



Nível econômico de danos

Até 1.700 
insetos

1 árvore atacada - controlar 



Nível Econômico de Danos

❖ tendência dos danos 
crescerem em progressão 

geométrica

❖ primeiro registro no Brasil:

✔  1988 – 10%
✔  1989 - 30% 
✔  1990 – 60%



Sirex noctilio é uma praga secundária 
oportunista

Plantios mais susceptíveis
✔Acima de 7 anos
✔Sem desbaste



árvore atacada por 
macaco-prego – 

susceptível à 
vespa-da-madeira



Fundo Nacional de Controle à Vespa-da-Madeira 
(FUNCEMA) e o Programa  Nacional  de Controle  à 

Vespa-da-Madeira (PNCVM) - 1989

Monitoramento

Manejo 
Florestal

Controle 
Biológico

Transferência de 
Tecnologia

Controle Preventivo  - Manejo Florestal

Plantio bem manejado - pouco atacado



Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais 
(FUNCEMA) e o Programa  Nacional  de Controle  à 

Vespa-da-Madeira (PNCVM) - 1989

Monitoramento

Manejo 
Florestal

Controle 
Biológico

Transferência de 
Tecnologia



MEDIDAS PREVENTIVAS

✔ Seguir rigorosamente os planos de manejo

✔ Desbaste seletivo: árvores mortas - dominadas - 

bifurcadas - doentes - danificadas

✔ Intensificar manejo em sítios ruins - solos rasos

✔ Retirar restos de poda e desbaste

✔ Evitar podas e desbastes durante a revoada



MEDIDAS PREVENTIVAS

✔ Utilizar medidas de prevenção, detecção e controle de 

incêndios florestais

✔ Treinar empregados rurais de serrarias e de transporte 

de madeira para detecção precoce

✔ Instalar árvores-armadilha próximo de regiões 

atacadas



ÁRVORES ARMADILHA

• Detecção precoce
 

• Monitoramento



Portaria 280 - 15/12/16 - ADAPAR-PR

Art. 1º Determinar aos proprietários ou possuidores a qualquer título de cultivos 
das espécies do gênero Pinus, com idade a partir dos 7 (sete) anos, em áreas 
com 5 (cinco) ou mais hectares contínuos, a adoção de uma das seguintes 
metodologias de detecção e monitoramento da presença da praga 
vespa-da-madeira (Sirex noctilio): 
I - a instalação anual de um grupamento de árvores-armadilha a cada 25 ha, 
no período compreendido entre os meses de agosto e setembro e a sua 
inspeção entre março a agosto do ano subsequente, conforme metodologia 
recomendada pela Embrapa Florestas; ou
II – a realização anual de uma amostragem sequencial a cada 50 ha, no 
período compreendido entre os meses de março a agosto, conforme 
metodologia recomendada pela Embrapa Florestas; ou
III - a realização anual de uma amostragem sistemática, a cada 50 ha, no 
período compreendido entre março a agosto, conforme metodologia 
recomendada pela Embrapa Florestas;



ÁRVORES-ARMADILHA

grupos de 5 árvores
DAP 10 a 20 cm

Preferencialmente  - 
borda do povoamento



ÁRVORES-ARMADILHA

Materiais

✔machadinha

✔seringa

✔herbicida

✔tinta spray

✔GPS

✔EPI´s



ÁRVORES-ARMADILHA

Herbicidas 
Padron ou Tordon 10%
1 a 2 ml – a cada 10 cm 

de circunferência

✔ instalação:  agosto e setembro

✔revisão dos grupos: março a 
agosto



ÁRVORES-ARMADILHA
✔ área com presença da 

praga ou distante até  10 

km do foco – 1 grupo a 

cada 500 m

✔ entre 11 e 50 km do foco 

– 1 grupo a cada a cada 

1.000 m

✔ acima de 50 km do foco 

– 1 grupo a cada 10 km

4 a 6 grupos - a cada 
100 ha



Locais para instalação

Plantios com 
alta densidade 

de plantas

Sítios ruins

Plantios 
danificados por 
fatores bióticos 

e abióticos



APÓS A DETECÇÃO DA PRAGA
✔ Aumentar o número de grupos de árvores-armadilha 

– até 1% de ataque – acima de 3 árvores atacadas 

por grupamento

✔ Determinação dos níveis de ataque  - amostragem 

sequencial ou sistemática

✔ Manter monitoramento contínuo - amostragem 

✔ Controle biológico



- Amostragem sequencial – 







AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA



Início da amostragem
5ª linha

Intercalar 9 linhas
Avaliar 3 linhas

Esquema de condução da amostragem sistemática no 
primeiro ano de avaliação do talhão para determinação da 
porcentagem de ataque da vespa-da-madeira em plantio de 
pínus.



Início da amostragem
8ª linha

Intercalar 9 linhasAvaliar 3 linhas

Esquema de condução da amostragem sistemática no 
segundo ano de avaliação do talhão para determinação da 
porcentagem de ataque da vespa-da-madeira em plantio de 
pínus.



Esquema de condução da amostragem sistemática nos anos 
subsequentes ao início da avaliação do talhão para 
determinação da porcentagem de ataque da 
vespa-da-madeira em plantio de pínus.

✔amarelo – início e condução da amostragem no 1º ano
✔azul – início e condução da amostragem no 2º ano 
✔verde – início e condução da amostragem no 3º ano 
✔vermelho – início e condução da amostragem no 4º ano



✔Em 4 anos todo o talhão é avaliado
✔Possibilidade de realizar a avaliação e o controle na mesma ocasião 
✔Média árvores a serem inoculadas – 24%

Amostragem Sistemática



Área 
do 

talhão

Nº 
plantas/ha

Nº total 
de 

plantas

Nº plantas 
amostradas

% de 
ataque da 
amostra

Nº plantas 
atacadas 

da 
amostra

Nº plantas 
atacadas 
na área 

total

Nº de 
árvores 

para 
inocular 
(20% das 
atacadas)

20 ha 1.600 32.000 272 2% 6 640 128

Amostragem Sequencial - exemplo

Necessário localizar mais 122 árvores atacadas no talhão 
para a inoculação dos 20% recomendados.

✔ Objetivo: monitoramento de níveis de ataque            a. sequencial

✔ Objetivo: monitoramento de níveis de ataque + inoculação          a. sistemática



Época de realização da amostragem

♦Período de ataque
✔ segunda quinzena de outubro até a primeira 

quinzena de janeiro

♦A partir do mês de fevereiro
✔ maioria das árvores            sintomas de ataque



Áreas prioritárias para 
monitoramento

✔ idade: superior a 7 anos

✔ plantios sem desbastes

✔ sem previsão de desbaste e corte raso no 

ano corrente



CONTROLE BIOLÓGICO DA VESPA-DA-MADEIRA

Nematoide e parasitoides



Importado da Austrália – desde 1990 - produzido massalmente 
no Laboratório de Entomologia da Embrapa Florestas

• ciclo de vida-livre - alimenta-se do fungo 
simbionte - Amylostereum areolatum

• ciclo de vida parasitário - dentro de larvas e 
adultos da vespa

Dois ciclos de vida

NEMATOIDE – Deladenus siricidicola



CICLO DE VIDA LIVRE OU 
MICETÓFAGO

✔ Possibilita a criação em 
laboratório

✔ Manutenção da cultura - BDA
• acasalamento e reprodução – até 

1.000 ovos/fêmea
• repicagem – 21 dias



CICLO DE VIDA LIVRE OU 
MICETÓFAGO

✔ criação massal – frascos com  meio de trigo
✔ 1 milhão nematoides/frasco
✔ período desenvolvimento –  35 - 40 dias
✔ obtenção das doses



Registro MAPA – 22118
2018

NEMATEC®



OBTENÇÃO DE DOSES



OBTENÇÃO DE DOSES



• Produção de doses - março a 

agosto

• Retirada – toda terça-feira

• Solicitação – via associações de 

produtores (APRE, ACR E AGEFLOR)

• Envio semanal via transportadora

ENVIO DAS DOSES









PRODUÇÃO DE DOSES DE NEMATOIDE PERÍODO 2004 A 2018



Seleção das 
árvores para 
inoculação



Inoculação do nematoide
Materiais 

✔inóculo
✔martelo
✔bisnaga
✔árvores atacadas



Preparo do inóculo com gelatina

Materiais – para inoculação de 10 
árvores

✔ 30 gr de gelatina em pó, sem sabor

✔100 ml água fervente

✔200 ml de água gelada

✔1 dose de nematoide

✔1 batedeira

✔espátula

✔saco plástico resistente

✔caixa térmica

✔bolsa de gelo

✔Jornal ou papel toalha



Preparo do inóculo com gelatina



Preparo do inoculo com hidrogel

✔4 gr de hidrogel
✔400 mL água 
✔1 dose de nematoide
✔1 saco plástico resistente
✔caixa térmica
✔bolsa de gelo
✔Jornal ou papel toalha

Materiais – para inoculação de 
10 árvores



Preparo do inoculo com hidrogel

- em um saco plástico 
resistente - colocar 400 mL 
de água;

- adicionar uma dose de 
nematoide;

- homogeneizar a solução;

- adicionar 4g de hidrogel;

- homogeneizar a mistura por 
aproximadamente 2 minutos



Hidrogel

Hydroplan-EB/HyC

vendido por:
Futuragro – Distribuidora de Insumos 

Agrícolas Ltda. Campo Largo/Pr.
Fone: (41) 3291 1300 – (41) 8881 7159



Martelos
ACR (Santa Catarina) e ACIAG (Gal. Carneiro, PR)

testes com martelos

Martelos e ponteiras

Ponteiras
Funcema – importação da Argentina

APRE – (41) 32337856



Inoculação do nematoide



Inoculação do nematoide



Inoculação do nematoide



Modo de ação do nematoide

✔ Formação adultos infectivos -     Ph    CO2 

✔ Estilete – duas vezes maior que da forma 
micetófaga

✔ Fêmea fertilizada - penetra nas larvas

✔ Vivípara – libera os nematoides juvenis dentro  
do corpo do inseto

✔Aparelho reprodutor - esterilização da fêmeas





Parasitismo

Testículos com 
nematoides



Parasitismo

Ovarios com 
nematoides



Cuidados na aplicação do nematoide

Armazenamento 
das doses entre 

5 e 8ºC
Validade das 
doses de até 

10 dias
Manter o

vasador afiado



Cuidados na aplicação do nematoide

Época de aplicação - início de 
março até metade de agosto

Temperatura 
ambiente
7 a 20ºC

Porcentagem de 
árvores a serem 

inoculadas -  pelo 
menos 20%

Concentração 
da gelatina, 10% 
e hidrogel, 1%

Não inocular com 
chuva



Parasitismo médio: 25%

4º ínstar na madeira
Endoparasitóide até 3º ínstar

Ibalia leucospoides 
Parasitóide de ovos e larvas de 1º e 2º ínstares



Megarhyssa nortoni Rhyssa persuasoria

✔introdução no Brasil - entre 1996 e1997 - pequeno número e alta 
mortalidade

✔ liberações a campo - corte raso do plantio de pínus onde ocorreram as 
primeiras liberações

✔nova introdução em 2003 

✔M. nortoni - primeiro registro em campo – outubro de 2015 – Santa 
Catarina



Monitoramento da eficiência dos 
inimigos naturais



Coleta de Amostras
● Cada 50 ha - coletar uma amostra – até início de outubro
✔ amostra: 3 árvores e 3 toretes não inoculados e 3 inoculados por 

árvore

Inoculado
Não 

inoculado



Coleta de Amostras

• coleta – terço médio da planta
• tamanho - 0,80 cm
• separar toretes por tratamento (inoculado e 

não inoculado) e por local



Armazenamento das amostras

início da emergência – a partir de final de outubro
coleta de insetos – outubro a janeiro - a cada dois 
dias



Avaliação de parasitismo

• Conservados em álcool 70%

• avaliação posterior

• Vivos - manter em geladeira, 
em frascos individualizados 

• avaliação imediata – até uma 
semana



 MATERIAIS NECESSÁRIOS

✔microscópio estereostópico (lupa) - aumento 40 X
✔pinças ponta fina – 2
✔placa de Petri ou recipiente semelhante – vidro ou plástico
✔pisseti com agua
✔insetos



✔ separar tórax do abdômen
✔ fêmeas - inspecionar os ovários

 Avaliação

nematoides



✔ separar tórax do abdômen
✔ inspecionar os testículos

 Avaliação

nematoides



• áreas com média de parasitismo de 70%, há pelo menos 
dois anos - pode ocorrer redução do número de insetos 
que emerge por torete 

• recomenda-se aumentar o número de árvores ou de 
toretes por árvore no ano seguinte - garantir a emergência 
do número mínimo de insetos recomendado (68 insetos)

✔ amostra – mínimo 68 insetos

• lavar as placas antes de reutilizá-las com nova 
amostra - os nematoides tendem a se depositar no 
fundo da placa, interferindo nos resultados



Avaliação de parasitismo – alguns resultados



Eficiência

 Inocular
•O quanto antes
• O quanto mais

Espera-se

Pelo menos 20% parasitismo até 2 anos 
após início das inoculações

PARASITISMO MÉDIO -  70%



Área trabalhada - ha
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

86,2 1.795,3 1.228,1 1.559,4 661,6 432,9 5.763,3



Área trabalhada - ha
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

0 1.758,6 1.924,5 2.790,0 2.525,9 1.809,5 10.808,5



Área trabalhada - ha
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

0 16,3 651,9 1.067,7 2.663,5 2.413,9 6.813,2



O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, INTERINO, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, 
de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 5.741, de 30 de março 
de 2006, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Lei 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, na Instrução Normativa 
Ministerial nº 52 de 20 de novembro de 2007 e o que consta 
do Processo nº 21000.024774/2016-71,resolve: Art. 1º Excluir 
da Lista de Pragas Quarentenárias Presentes - (A2) o inseto 
Sirex noctilio, constante do Anexo II da Instrução Normativa 
Ministerial nº 41, de 1º de julho de 2008, alterado pela 
Instrução Normativa Ministerial nº 59, de 18 de dezembro de 
2013. Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39, DE 17 
DE NOVEMBRO DE 2016



• A inscrição UP e CFO somente serão necessários para os casos 

de exportação de madeira e produtos de pínus para os países 

que exigem a emissão do CF;

• As atividades de monitoramento com árvores-armadilha ou 

amostragens (sequencial ou sistemática), assim como, a 

aplicação de nematoide, continuarão, pois o pínus é 

considerado uma cultura de interesse econômico para o País.

 

Implicações



MUITO OBRIGADA!

susete.penteado@embrapa.br


