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APRESENTAÇÃO 
 
 
O III Curso de Atualização no Controle de Formigas Cortadeiras, promovido pelo 
Programa Cooperativo de Manejo Integrado de Pragas Florestais – PCMIP/IPEF, contou 
com 150 participantes, da Argentina, Brasil e Chile, representando 19 universidades e 
instituições de pesquisas, 25 empresas florestais, 16 empresas agrícolas, 5 companhias 
químicas, entre consultores e proprietários rurais. 
 
O PCMIP/IPEF viabilizou a realização do curso em função da situação criada após a 
proibição do uso de dodecacloro e com aumento dos custos de controle a partir da 
utilização de isca granulada à base de sulfluramida. 
 
Atualmente vivemos um período de ebulição na pesquisa sobre controle de formigas 
cortadeiras, tanto no desenvolvimento de novos produtos químicos, quanto no estado de 
métodos alternativos de controle, como, por exemplo, o controle microbiano, o uso de 
plantas tóxicas, feromônios etc. Por outro lado, essa nova situação motivou a busca de 
alternativas por parte das empresas florestais, no que tange a racionalização do controle e 
diminuição de custos. 
 
Ficou claro, ao final do evento que, ao se discutir todos esses recentes progressos da 
pesquisa relacionada ao controle de formigas cortadeiras, o futuro dessa área terá, sem 
dúvida, como sua principal componente a proteção ao ambiente. 
 
Agradecemos a todos que colaboraram para que este evento e estes anais fossem uma 
realidade. 
 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 
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CONTROLE BIOLÓGICO DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

 
 

Wilcken, C.F.1 
Berti Filho, E.2 

 
 As formigas cortadeiras são conhecidas desde a época do descobrimento do Brasil, conforme 
mostra a cronologia dos registros sobre elas (QUADROS 1 e 2), e os métodos tradicionais adotados no 
controle destes insetos já têm mais de um século. 
 Não obstante, as formigas cortadeiras continuam desafiando todos os esforços planejados para 
minimizar seu dano. Tem-se desenvolvido produtos químicos cada vez mais potentes e especializados, 
equipamentos cada vez mais sofisticados, mas a situação permanece quase que inalterada. E o Homem 
insiste neste tipo de enfoque, sem considerar outras opções, como a do controle biológico. Já é de 
conhecimento notório que o controle biológico não acompanhou o desenvolvimento de outros métodos 
de controle, principalmente o químico, porque a maior parte dos recursos mundiais dirigidos para o 
controle de pragas foi carreado para o estudo de métodos que fornecessem resultados imediatos ou, em 
outras palavras, que trouxessem soluções rápidas, independente da obrigatoriedade de reaplicações 
periódicas, contrastando com o controle biológico que, uma vez adotado, traria solução permanente. 
Entretanto, nas últimas décadas, o controle biológico tem recebido a atenção dos pesquisadores, 
principalmente devido aos movimentos, a nível mundial, de preservação do ambiente. 
 As formigas cortadeiras sempre foram tratadas com métodos de emergência, por causa do nível 
de dano e da rapidez Com que este dano é causado, mas nunca se parou para pensar numa alternativa, 
como a do controle biológico. LINNÉ (1760) afirmou que "cada organismo tem um inimigo natural". As 
formigas cortadeiras não são exceção, existindo um grande número de inimigos naturais (predadores, 
parasitos e entomopatógenos) registrados na literatura e uma parte deles é apresentada nestas 
considerações (QUADROS 3, 4, e 5). 
 É, pois, extremamente importante que se continue a reavaliar a pesquisa dirigida ao controle das 
formigas cortadeiras, com ênfase no aspecto social e nos mecanismos de proteção contra inimigos 
naturais, sejam eles predadores, parasitos ou patógenos, que estes insetos desenvolveram no processo 
evolutivo. 
 Trabalhos como os de KERMARREC et alii (1986), com nematóides micófagos e 
entomoparasíticos e com fungos micoparasitos e entomopatógenos, de ALVES & SOZA GOMEZ 
(1983), DIEHL-FLEIG et alii (1988), DIEHL-FLEIG at alii (1993), com fungos entomopatogênicos e 
VILELA & HOWSE (1988), com feromônios, trazem perspectivas animadoras para o problema das 
formigas cortadeiras. Cabe lembrar, ainda, a importância dos predadores e parasitos, como afirmou 
MARICONI (1970): "A solução ideal contra as saúvas deverá abranger, algum dia, além de várias outras 
medidas, também aquelas destinadas à proteção e criação intensiva de certos pássaros e, possivelmente, 
de insetos que atacam as içás”. 
 

                                                 
1 Depto. de Defesa Fitossanitária – FCA/UNESP/Botucatu, SP 
2 Depto. de Entomologia – ESALQ/USP/Piracicaba, SP 
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QUADRO 1. CRONOLOGIA REFERENTE ÀS FORMIGAS CORTADEIRAS (MARQUES, 
1939) 
 
 
1560 Padre José de Anchieta 
 "Das formigas, porém, só parecem dignas de menção as que estragam as árvores; as chamadas Içás têm a 
cor arruivada, esmagadas cheiram a limão, abrem grandes buracos no chão." 
 
1587 Gabriel Soares de Souza (Historiador português) 
 "O mais terrível inimigo dos fazendeiros é, sem dúvida, a saúva ou tanajura..." 
 
1658 Guilherme Pison ("Historia e Naturalis et Medicae") 
 "...os portugueses, conscientemente, chamavam as formigas de Rei do Brasil." 
 
1788 José Arouche de Toledo Rendou ("Reflexões sobre o estado em que se acha a agricultura da Capitania de 
São Paulo") 
 "As formigas vermelhas chamadas saúvas na língua do país, é um inseto formidável e só elas comem 
mais pastagens do que os gados." 
 
1819 Alexandre Humboldt ("Personal narrative of travels to the equatorial regions of the new-continent."  
 "Os que ignoram a enorme quantidade de formigas que infestam todos os países, dentro da zona tórrida, 
mal podem ter uma idéia da destruição e abatimento do terreno ocasionado por estes insetos." 
 
1831 Guilherme Lund ("Annales des Sciences Naturelles") 
 "Passando certa vez perto de uma árvore isolada... o ruído de folhas que caiam como chuva... a cavaleiro 
sobre cada pecíolo havia uma formiga..." 
 
1867  H. Clark ("Letters home from Spain")  
  "O Brasil é um grande formigueiro." 
 
1874  Thomaz Belt ("The Naturalist in Nicaragua") 
  "As formigas são o maior flagelo da América Tropical." 
 
1880 João Severiano da Fonseca ("Viagem ao redor do Brasil") 
 "As formigas e as diversas espécies de térmitas (cupins) são os donos da terra." 
 
 
QUADRO 2. TRABALHOS SOBRE AS FORMIGAS CORTADEIRAS 
 
 
1907  - William Morton Wheeler: “The fungus growing ants of North América” 
 
1928  - M. de Réaumur: “Histoire des Fourmis” 
 
1939  - Luiz A. de Azevedo Marques: “Campanha Nacional contra a Saúva” 
 
1936/1956 - M. Autuori: Trablahos sobre biologia e controle de saúvas 
 
1950  - Meinhard Jacoby: “A saúva, uma inteligência nociva” 
 
1970  - Francisco A. M. Mariconi: “As saúvas” 
 
1986  - C. S. Lofgren & R. K. Vander Meer: “FIRE ants and leaf-cutting ants: biology and 
management” 
 
1993  - Terezinha M. C. Della Lúcia (Ed.): “As formigas cortadeiras” 
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QUADRO 3. PREDADORES DE FORMIGAS CORTADEIRAS 
 
 
INSECTA 
 COLEOPTERA, CARABIDAE    
  Taeniolobus sulcipes (Chaud)  Atta spp. 
 
 COLETOPTERA, SCARABAEIDAE 
  Canthon dives (Harold)   Atta leavigata (F. Smith) 
  Canthon virens Mannerheim  Atta spp. 
 
 HEMIPTERA-HETEROPTERA, REDUVIDAE 
  Vescia agrensis Seabre & Hathaway Atta spp. 
 
 HYMENOPTERA, FORMICIDAE 
  Nomanyrmex esenbecki (Westwood) Atta spp. 
  Nomanyrmex hartigi (Westwood)  Atta spp. 
  Paratrechina fulva (Mayr)   Atta spp. 
  Solenopsis spp.    Acromyrmex spp. 
        Atta spp. 
 
ACARI, PYEMOTIDAE 
 Pyemotes tritici (Lagrèze-Fossat)   Atta spp. 
 
AMPHIBIA - pererecas, rãs, sapos 
 
AVES  - bem-te-vís, galinhas, gaviões, pardais, sabiás 
 
REPTILIA  - cobras, lagartos 
 
MAMMALIA - tamanduás, tatus 
 
 



PCMIP/IPEF: 1-5, Ago.1994 

Anais do III Curso de Atualização no Controle de Formigas Cortadeiras - 4 

QUADRO 4. PARASITOS DE FORMIGAS CORTADEIRAS (DIPTERA, PHORIDAE) 
 

 
Parasito 

 
Apocephalus attophilus Borgmeier 
 
Apocephalus barbicauda Borgmeier 
Apocephalus luteihalteratus Borgmeier 
Apocephalus neivai Borgmeier 
Apocephalus persecutor Borgmeier 
Homalophora attae Borgmeier 
Myrmosicarius catharinensis Borgmeier 
Myrmosicarius crudelis Borgmeier 
Myrmosicarius grandicornis Borgmeier 
 
Neodohrniphora acromyrmecis Borgmeier 
Neodohrniphora calverti Malloch 
Neodohrniphora curvinervis (Malloch) 
 
 
Neodohrniphora declinata Borgmeier 
 
Procliniella hostilis Borgmeier 
 

 
Hospedeiro 

 
Atta sexdens piriventris Santschi 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
Acromyrmex spp. 
Acromyrmex spp. 
Acromyrmex spp. 
Acromyrmex spp. 
Atta sexdens (linné) 
Acromyrmex spp. 
Atta sexdens piriventris Santschi 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
Atta sexdens sexdens (Linné) 
Acromyrmex spp. 
Atta sexdens sexdens (Linné) 
Atta laevigata (F. Smith) 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
Atta sexdens sexdens (Linné) 
Atta laevigata (F. Smith) 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
Atta spp. 

 
QUADRO 5. PATÓGENOS DE FORMIGAS CORTADEIRAS 
 

DEUTEROMYCOTA 
 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 
 
 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. 
 
 
NEMATODA, STEINERNEMATIDAE 
 
Neoaplectana (Steinernema) carpocapsae Weiser 

 
 
Acromyrmex spp 
Atta sexdens priventris Santschi 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
Atta sexdens piriventri Santschi 
Atta sexdens rubropilosa Forel 
 
 
 
Acromyrmex octospinosus (Reich) 
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Beauveria bassiana PARA CONTROLE DAS FORMIGAS CORTADEIRAS DO 
GÊNERO Acromyrmex 

 
 

Diehl-Fleig, E.1 
Silva, M.E. da1 

 
 Numa visão superficial, podemos dizer que as formigas cortadeiras do gênero 
Acromymex atacam indiscriminadamente todas as culturas, sejam elas florestais, agrícolas 
ou pastagens, nativas ou exóticas. No entanto, uma avaliação mais detalhada revela que elas 
selecionam as espécies, cultivares e indivíduos nos quais irão forragear. Esta seletividade 
está relacionada com uma série de fatores, entre os quais, o conteúdo de água, nutrientes e 
substâncias do metabolismo secundário da planta que podem atuar como atrativos ou 
repelentes. Estas características das plantas não são apenas espécie-específicas ou cultivar-
específicas, mas apresentam variações de acordo com o estágio do desenvolvimento da 
planta, assim como variações sazonais e regionais. 
 Dentre os agentes biológicos que naturalmente controlam o tamanho das populações 
de insetos e que poderiam ser empregados em programas de controle microbiológico, estão 
os fungos entomopatogênicos. No entanto, o sucesso de programas do controle biológico 
reside especialmente na busca de linhagens específicas, condições e técnicas de aplicação 
adequadas ao inseto visado, considerando-se ainda região geográfica, microclimática e 
espécies vegetais cultivadas. No caso dos insetos sociais os problemas do controle são 
maiores. A estrutura e organização social destes insetos são as primeiras barreiras a serem 
vencidas. Qualquer inseticida, seja químico ou biológico, deve agir sobre a colônia, 
matando a rainha (ou rainhas, dependendo da espécie), as operárias e as formas imaturas. 
 A segliirfaremos um breve resumo de alguns testes realizados em condições naturais, 
envolvendo aplicação direta e a utilização de iscas contendo Beauveria bassiana para 
controle de Acromyrmex. 
 Foram conduzidos testes com aplicação de B. bassiana diretamente no interior de 
mais de 200 colônias de Acromyrmex, tanto em área de cultivo misto, quanto em mata 
implantada de Eucalyptus saligna. Para a aplicação, o monte de palha que recobre os 
ninhos foi afastado e aplicado 40-80g do inóculo (1 01Oconídios/g), sendo a seguir 
recoberto o ninho. Na maioria das colônias, foi observada a remoção do inóculo nos dois 
primeiros dias após a aplicação, mesmo assim, no final da primeira semana já eram 
observadas formigas com sintomas de infecção. A partir da segunda semana, passamos a 
observar redução de forrageamento, desorganização nas trilhas e retirada do interior dos 
ninhos de grande número de formigas mortas. O fungo simbiôntico passou a apresentar 
mudanças de coloração e aspecto, tomando-se pardacento e pegajoso. Aos dois meses, a 
mortalidade das colônias atingiu 87% na área de cultivo misto e 83% na mata de E. saligna. 
 Posteriormente, foram conduzidos experimentos utilizando copos porta-iscas (PIs) 
em 50 colônias de Acromyrmex, previamente marcadas, em mata de E. grandis. Com 
intervalos de 15 dias, foram feitas três distribuições em espaçamento 10m x 10m dos PIs 

                                                 
1 Laboratório de Genética, Departamento de Biologia Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Caixa Postal 
275, São Leopoldo 93001-970, RS 
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contendo 50g de iscas de B. bassiana (101Oconídioslg) formuladas com extratos vegetais. 
Uma semana após cada aplicação, os Pls foram recolhidos para quantificação das iscas 
carregadas e não carregadas. O carregamento das iscas no final da primeira semana foi de 
43,5%, elevando-se para 53,3% na quinta semana e caindo para 9,3% no final do segundo 
mês. Paralelamente, a avaliação dos ninhos da Acromyrmex mostrou uma mortalidade de 
colônias de 12% no final do primeiro mês, elevando-se e atingindo o pico de 75,5% aos 75 
dias após a primeira aplicação. 
 Atualmente esta o em andamento teste com MIPIs contendo 10g de iscas formada 
com B. bassiana (1010conídios/g). Os resultados mostraram que a aplicação direta é mais 
eficiente do que a utilização de iscas, porém seu custo é mais elevado pelo tempo e mão-de-
obra dispendidos. Por sua vez, como parte da eficiência das iscas está relacionada ao seu 
grau de atratividade e como Acromyrmex apresenta uma grande variação anual e sazonal 
nas suas preferências, parece-nos que a utilização de atrativos deve considerar este 
comportamento para ter aumentada a eficiência das iscas. O controle microbiológico de 
formigas cortadeiras parece ser uma alternativa promissora e viável ao uso de inseticidas 
químicos. No entanto, precisamos ressaltar que, diferentemente do controle tradicional, o 
êxito dos programas de controle biológico reside nos estudos regionalizados devido às 
complexas interações ambiente-hospedeiro-patógeno. 
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DERIVADOS DE PLANTAS TÓXICAS COMO ALTERNATIVA POTENCIAL 
PARA O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

 
 

Hebling, M.J.A.1 
Bueno, O.C.1 

Pagnooca, F.C.1 
Silva,O.A.A.1 

Fernandes, J.B.1 
Vieira, P.C.1 

 
 As formigas cortadeiras da tribo Attini, especialmente os gêneros mais evoluídos 
Acromynnex (quenquém) e Atta (saúvas), podem ser considerados como herbívoros 
dominantes em muitos ecossistemas e, ocupam posição de destaque entre as pragas 
agrícolas. 
 Embora não se disponha ainda de dados gerais sobre o impacto da atividade de 
desfolhação dessas formigas, em grandes culturas, alguns relatos isolados justificam a 
crescente preocupação com os métodos de controle. Entre os relatos mais recentes, podem 
ser citados os dados do "Caderno COPERSUCAR" (1990) revelando uma perda média de 3 
toneladas de cana/hectare/ano, para cada formigueiro, que refletiriam uma redução de 360 
kg açúcar ou 200 I de alcool/hectare, de acordo com artigo do jornal Estado de São Paulo 
(Gomes, 1991). Além disso, segundo Jaffe (1993) uma colônia de Atta laevigata, é capaz 
de cortar cerca de 5 kg de material vegetal/dia e, numa densidade de até 50 colônias/hectare 
(atingida em certas monoculturas), essa espécie de formiga pode ser responsável pelo corte 
de 250 kg de material vegetal/dia. 
 Para tentar amenizar os prejuízos causados pelas formigas o Homem tem se valido, 
através dos tempos, das mais variadas formas de controle, desde métodos caseiros até o uso 
de altas tecnologias. 
 Atualmente, os métodos mais usados estão baseados na apliçação de compostos 
químicos: na forma de pó ou líquido, através de termonebulização ou, mais freqüentemente, 
através de iscas granuladas. Embora tenham sido feitas algumas tentativas mais recentes 
com inseticidas organofosforados e piretróides os compostos mais usados ainda são os 
organoclorados (especialmente o dodecacloro), apesar das proibições federais.\ 
 Como alternativas para a substituição dos organoclorados, foram lançados 
comercialmente compostos a base de oxicloreto de cobre, diflubenzuron (Formilin-BASF) 
e, mais recentemente, a sulfluramida (MIREX-SATTA-KILL) que tem despontado como o 
mais promissor. 
 Entretanto, apesar desses lançamentos no mercado as pesquisas sobre novas 
alternativas de controle de formigas cortadeiras devem continuar, no sentido de conseguir 
novos produtos ou técnicas, cada vez mais seletivos e menos danosos ao meio ambiente. 

                                                 
1 UNESP – Instituto de Biociências, Rio Claro, SP. 
   UFSCar – Instituto de Química, São Carlos, SP. 
Auxílio Financeiro – FAPESP (Proc. 90/7527-6) – CNPq (Proc. 501208/91-7) 
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 Um outro aspecto importante a ser considerado é que o controle de insetos sociais 
considerados pragas é particularmente complexo, devido às características de polimorfismo 
e polietismo das colônias. No caso das formigas cortadeiras, essa complexidade é ainda 
aumentada pela delicada interação planta x formiga x fungo simbionte (principal 
responsável pela nutrição das larvas e até de formigas adultas). Assim, é muito importante 
que as pesquisas voltadas para o controle desses insetos levem em conta esses fatores, 
procurando conhecer o alvo primário de ação e os aspectos mais complexos dessa interação. 
 Partindo de informações gerais de agricultores sobre a utilização de plantas para o 
controle de saúvas e de dados empíricos da literatura, um grupo de pesquisadores do 
Instituto de Biociências - UNESP - Rio Claro e do Departamento de Química da 
Universidade Federal de São Carlos, se reuniu para estudar os efeitos de plantas 
potencialmente tóxicas para essas formigas. Os estudos começaram com Sesamum indicum 
(gergelim), que já havia sido reportada como tóxica para sauveiros na primeira metade do 
século (Santos, 1925; Borges, 1926 e Barreto, 1930 e 1936), embora Gonçalves (1944) não 
tenha alcançado resultados positivos. Os primeiros resultados apresentados por Hebling-
Beraldo et al. (1984 e 1987) realmente mostraram extinção de sauveiros de laboratório da 
espécie Atta sexdens rubropilosa, tratados com folhas de gergelim. Posteriormente esses 
resultados foram confirmados por Bueno et al. (in press.), que observaram regressão 
gradual nas esponjas de fungo eno número de formigas, além de mudanças no 
comportamento das operárias, na umidade das câmaras e no aspecto geral do lixo 
acumulado nos formigueiros tratados. 
 Os efeitos observados nos formigueiros poderiam estar relacionados a uma ação 
primária nas formigas, através de contato, de ingestão da seiva das folhas, ou de ingestão do 
fungo contaminado pelos compostos tóxicos. Por outro lado, os efeitos desses compostos 
poderiam estar ligados diretamente ao desenvolvimento do fungo simbionte.  
 Para testar a segunda hipótese, Pagnocca et al. (1990) estudaram os efeitos de 
extratos brutos de folhas, frutos e sementes de S. indicum sobre o desenvolvimento do 
fungo, isolado do formigueiro em meio de cultura, observando uma ação inibidora do 
desenvolvimento devido a provável ocorrência de compostos com propriedades 
fungistáticas. 
 Com respeito ao efeito sobre as formigas, Betella (1990) trabalhando com formigas 
isoladas do formigueiro, observou que os extratos foliares brutos de gergelim não 
apresentaram toxicidade significativa, quando aplicados topicamente, embora Hebling-
Beraldo et al. (1991) tivessem observado alterações metabólicas nas formigas retiradas de 
formigueiros tratados com folhas de gergelim. 
 Por outro lado, Morini et al. (1991) encontraram alto índice de toxicidade dos 
extratos brutos de sementes e do óleo de gergelim (extraído naturalmente da pasta), para 
operárias de A. sexdens rubropilosa isoladas do formigueiro. 
 Paralelamente aos trabalhos realizados com S. indicum, os componentes do grupo 
de pesquisa passaram a estudar outras plantas, entre as quais Virola sebifera (pagnocca et 
al., 1990), Ricinus communis (Hebling et al., in press.) e Canavalia ensiformis (não 
publicado), com resutados promissores, a nível de formigueiros. 
 Atualmente, as pesquisas com todas essas plantas estão em fase de fracionamento 
químico dos extratos vegetais associados a bioensaios com formigas e com o fungo 
simbionte, isoladamente, para identificação dos compostos tóxicos e do alvo de ação no 
formigueiro. 
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FEROMÔNIOS NO CONTROLEDE FORMIGAS CORTADEIRAS 
 
 

Vilela, E.F.1 
 
 Os feromômios são odores que transportam informações específicas capazes de 
promoverem a comunicação entre os indivíduos da mesma espécie ou colônia (BIRCH & 
HA YNES, 1982). Nas formigas cortadeiras, muito pouco se conhece sobre o papel e a 
composição química dos feromônios, apesar do esforço de investigação de vários 
pesquisadores em diferentes partes do mundo (ALI & MORGAN, 1990). A organização da 
vida das formigas em sociedades somente foi possível com a utilização dos feromônios, 
possibilitando o reconhecimento individual e a cooperação na execução das múltiplas 
atividades da colônia. 
 Os feromônios conhecidos nas formigas cortadeiras são, principalmente, os de 
ALARME, RECONHECIMENTO INDIVIDUAL, DA RAINHA, MARCAÇÃO DE 
TRILHA E RECRUTAMENTO, MARCAÇÃO DE FOLHAS E DE TERRITÓRIO. O 
avanço do conhecimento na área tem sido muito lento, por ser um tema recente e o número 
de pesquisadores em todo o mundo ser reduzido, o que tem atrasado a possibilidade de 
emprego dessas substâncias em estratégias de controle das formigas saúvas e quenquéns. 
 O feromônio de ALARME, que desencadea o comportamento de defesa na colônia, 
é composto por substâncias voláteis, principalmente heptanonas e octanonas (MOSER et ai, 
1968, CREWE & BLUM, 1972), produzidas e armazenadas nas glândulas mandibulares 
das operárias. Quando uma formiga é alarmada, ela libera uma pequena quantidade deste 
feromônio, que provoca de imediato um aumento na taxa de locomoção e a abertura das 
mandíbulas das companheiras ao redor e, numa segunda etapa, o recrutamento de novas 
formigas para a defesa da colônia. A magnitude do fenômeno depende da ameaça ao 
formigueiro. 
 O feromônio responsável pelo RECONHECIMENTO individual é formado por 
odores impregnados sobre a cutícula da formiga, que convencionou-se denominar "odor da 
colônia" (WILSON, 1971). A composição destes odores é dependente da espécie e da 
colônia, ou seja, varia de acordo com as características genéticas e alimentares da espécie, 
de tal modo a lhe conferir especificidade. Segundo JAFFÉ (1984) os componentes do 
feromônio de alarme, produzidos pelas glândulas mandibulares, contribuem para a 
composição do "odor da colônia". Estes componentes seriam, inclusive, responsáveis pelo 
reconhecimento entre as formas sexuadas (alados) (BENTO, 1993). Assim, as formigas 
cortadeiras dispõem de uma linguagem química que lhes permite identificar as 
companheiras de ninho e, mais ainda, as formas sexuadas (içás e bitús) produzidas pela 
espécie. 
 Quanto ao feromônio da RAINHA, de origem e composição ainda ignorados 
(DELLA LUCIA et ai, 1993), suspeita-se que ele contribua para a formação do "odor da 
colônia" e seja decisivo na indução da alimentação, proteção e limpeza do corpo da rainha, 
interferindo ainda em muitos outros comportamentos do formigueiro. 

                                                 
1 Entomologia/DBA, Universidade Federal de Viçosa, 36570-000, Viçosa, MG. 
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 O feromônio responsável pela formação das TRI LHAS e pelo RECRUTAMENTO 
de companheiras para os locais de forrageamento é produzido pelas glândulas de veneno. 
Através do ferrão, localizado na extremidade final do gaster, o feromônio é depositado 
sobre as superfícies (VILELA & DELLA LUCIA, 1987). Existe uma composição química 
básica para as trilhas de todas as espécies de formigas cortadeiras, sendo a proporção dos 
componentes na mistura e a presença de componentes minoritários os fatores responsáveis 
pela especificidade destas trilhas (VILELA, 1983). As substâncias químicas mais presentes 
são o 4-metilpirrol-2-carboxilato de metila e o 3-etil-2,5dimetilpirazina. 
 Os feromônios de marcação de TERRITÓRIO são amplamente empregados entre os 
animais, como nas formigas cortadeiras, que marcam e reconhecem o próprio território, 
garantindo à colônia o alimento e a defesa (SALZEMANN et ai, 1992). No entanto, a 
composição química deste feromônio nas formigas cortadeiras não é ainda elucidada. 
 Espécies de formigas cortadeiras como Atta cephalotes, que cortam partes vegetais 
de árvores, promovem a MARCAÇÃO DAS FOLHAS cortadas, possibilitando o transporte 
para o ninho em um processo de dois passos, ou seja: as operárias que transportam as folhas 
cortadas reconhecem estes materiais ainda frescos quando devidamente marcados com 
secreções depositadas através da extremidade final do abdomen das operárias que cortam o 
material (BRADSHAW et ai, 1986). A origem desta substância parece ser a glândula de 
Dufour, cuja secreção principal, o (Z)-9-nonadeceno, apresentou em testes resultados 
semelhantes ao do feromônio natural. 
 Utilizando os feromônios conhecidos até o momento, duas possibilidades têm sido 
exploradas com vistas ao controle de formigueiros: 
 

1) a desorganização do sistema social da colônia com eventual enfraquecimento e 
morte da mesma; 
2) a incorporação de feromônios em íscas granuladas visando ao aumento da sua 
atratividade às operárias, com conseqüente aumento do transporte para o interior do 
ninho. Esta última possibilidade, devido à existência de metodologias mais 
adequadas, tem conseguido resultados promissores utilizando-se componentes do 
feromônio de alarme. Como resultado da presença de componentes sintéticos dos 
feromônios, pode ocorrer a diminuição do tempo de descoberta das íscas; menor 
tempo para a incorporação dos grânulos ao formigueiro e pronto recrutamento das 
operárias (HOWSE, 1990, HOWSE & KNAPP, 1990). 

 
 Com íscas prontamente atrativas, é possível diminuir os custos da ação de controle; 
a contaminação ambiental e a morte de animais não-alvos, como os silvestres e os 
domésticos. O problema que ainda persiste para o emprego desta técnica é encontrar uma 
única mistura de componentes feromonais capazes de atuar contra todas as principais 
espécies de formigas cortadeiras que ocorrem em nosso meio, evitando-se ter que empregar 
um tipo de ísca tratada para cada espécie de formiga, o que certamente acarreta dificuldades 
de mercado. Anteriormente, trabalhos visando empregar feromônios de trilha com esta 
finalidade não tiveram sucesso (VILELA & HOWSE, 1988). Estudos recentes com 
substâncias produzidas pelas rainhas poderão resultar em aplicações práticas, visando a 
ruptura da organização social da colônia. No entanto, faz-se necessário ainda considerável 
investimento em pesquisa neste sentido. 
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APRIMORAMENTO DE METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS PARA 
CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

 
 

Forti,L.C.1 
Pretto, D.R.1 
Garcia, I.P.1 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Em função da necessidade premente de padronização das metodologias para os 
ensaios de controle de formigas cortadeiras, resolvemos pesquisar novas metodologias e 
melhorar as já existentes. 
 Quando iniciamos essa pesquisa deparamos com inúmeras dificuldades, 
principalmente, ausência de pesquisa básica que fundamentasse essas metodologias. Assim 
sendo, fomos impelidos a iniciar tais pesquisas que se encontram resumidas no presente 
trabalho. 
 As metodologias contidas nesse artigo científico referem-se particularmente aos 
experimentos com iscas granuladas, porém os mesmos métodos, de forma geral, podem ser 
aplicados para outras técnicas de controle. 
 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ISCAS GRANULADAS EM COLÔNIAS DE 
LABORATÓRIO 
 
Manutenção de colônias e procedimentos básicos para execução dos ensaios 
 
Para conduzirmos os experimentos em laboratórios é necessário mantermos colônias de 
formigas cortadeiras em bom estado de desenvolvimento, por exemplo, colônias com 1 litro 
de volume de fungo é ideal; não sendo possível ter colônias com tal volume, aconselhamos 
não utilizar colônias com menos de 0,5 litro. Colônias muito pequenas, podem produzir 
resultados duvidosos. 
 Nós sugerimos um modelo bem barato e eficiente de sauveiro de laboratório, que 
possui baixo custo, é prático e totalmente descartável (FIGURA 1). Os recipientes para 
colocação de folhas e de material vegetal exaurido (lixo) são constituídos de copos 
plásticos transparentes de 300 ml e a câmara para o cultivo do fungo de 1000 ml, 
interligados por tubos plásticos transparentes. Para manter a umidade na câmara de fungo 
recomendamos colocar no fundo da câmara uma camada de gesso estuque de 
aproximadamente 1 cm de espessura. As tampas dos três recipientes são de vidro 
transparente para facilitar as observações. É muito importante, quando ainda, a colônia é 
nova e possui pequeno volume de fungo, manter a camada de gesso bastante úmida. A 
manutenção da umidade é muito importante pelo fato de muitas colônias morrerem em 
função da desidratação do fungo. A morte da colônia durante um experimento com 
inseticidas pode trazer complicações na interpretação dos resultados, pois a morte poderá 
não ser devido ao princípio ativo testado, mas sim pela péssima manutenção da colônia. 
 

                                                 
1 Depto de Defesa Fitossanitária – FCA/UNESP/Botucatu, SP 
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FIGURA 1. Colônia artificial de saúva mantida em laboratório para experimentos com 
inseticidas. 
 
 Baseando-se no trabalho de PEREIRA-DA-SILVA (1975) podemos sugerir que 
colônias com aproximadamente 1 litro de cultura de fungo devam receber entre 0,5 a 0,7 g 
de isca granulada. Sugerimos que cada tratamento tenha 4 colônias (repetições) ou mais. É 
imprescindível que se faça comparações com testemunha que receberá isca granulada sem 
ingrediente ativo formulada no mesmo equipamento que se confeccionou a isca. 
 
 As iscas devem ser oferecidas às colônias-teste após 12 horas de jejum. 
 
 Sugerimos a avaliação dos seguintes parâmetros: 
 
 a) carregamento da isca; 
 b) devolução ou rejeição; 
 c) preparação das iscas para incorporação na cultura de fungo; 
 d) corte e incorporação de folhas; 
 e) incorporação das iscas na cultura do fungo; 
 f) presença de crescimento de fungos e desorganização da cultura de fungo;  
 g) presença de pedaços da cultura do fungo ao lado da própria cultura; 
 h) formigas mortas; 
 i) rainha viva ou morta. 
 
Para obtenção de mais detalhes para avaliação dos ensaios consultar o artigo de FORTI et 
alii (1993a). 
 
Marcadores para estudo da dispersão do substrato no fungo e de inseticidas 
 O uso de marcadores nesse estudo tem como objetivo aprofundar o conhecimento 
quanto à qualidade do substrato e do ingrediente ativo, bem como contribuir para o 
entendimento do mecanismo de ação desses. 
 PEREGRINE & CHERRETT (1974), observaram que as operárias de Atta e 
Acromyrmex preparam os fragmentos de folha lambendo-os intensamente, para 
posteriormente, incorporá-los ao jardim de fungo; ocorrendo o mesmo com os pellets. Em 
colônias de laboratório observamos a incorporação de folha, que se destaca do fungo por 
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suas variadas colorações, entretanto, quando os pellets são incorporados ao fungo torna-se 
difícil uma avaliação mais precisa de sua dispersão devido à coloração semelhante ao 
jardim de fungo. Portanto, o uso de um marcador, principalmente os corantes, proporciona 
uma melhor visualização e avaliação desta dispersão. 
 
 Os marcadores utilizados neste tipo de estudo podem ser corantes ou isótopos 
radioativos. 
 
 PEREGRINE & CHERRETT (1976) estudaram a dispersão de tóxico em colônias 
de Atta cephalotes no laboratório, usando como marcador um isótopo radioativo (32P), 
onde constataram essa dispersão principalmente entre os indivíduos da colônia. 
 Já ECHOLS (1966), utilizou corante para estudar o modo de ação do Mirex em 
colônia de saúvas no campo, onde observou principalmente a assimilação e transferência do 
produto pelos indivíduos da colônia. 
 Além destes estudos, podemos lançar mão do uso de marcadores para avaliar a 
dispersão da isca em colônias no campo, observando concomitantemente a existência ou 
não de setorização na colônia, o que não sabemos se pode influenciar o controle 
(MARICONI et alii 1981; LOECK & NAKANO, 1982; FORTI & SIL VEIRA NETO, 
1989). 
 Em 12 colônias de laboratório utilizamos pellets comercial de Mirex-S (0,3% 
sulfluramida) formulados com o corante Rodamina® (PRETTO & FORTI, 1993) para 
estudar a dispersão do inseticida na colônia. Estes tratamentos constituíram-se de 
avaliações após 1, 2, 4 e 6 dias do oferecimento da isca. 
 Analisando a FIGURA 2, constatamos a percentagem de indivíduos marcados pelo 
corante, e conseqüentemente, contaminados com Sulfluramida. Até o 4º dia posterior à 
aplicação, os indivíduos apresentam uma percentagem acima de 50%, alcançando até 90% 
e diminuindo do 4º para o 6º dia, provavelmente em função da alta diluição do corante, 
entretanto o produto químico permanece nos indivíduos. Podemos observar ainda que não 
há muita diferença entre a percentagem de indivíduos marcados da categoria médio e 
pequeno, em função do tempo. 
 Neste mesmo experimento constatamos que a dispersão da isca comercial no fungo 
comportou-se de forma a ocupar, em sua grande maioria, a porção superior do fungo. É 
interessante ressaltar que nos dois primeiros dias de avaliação, a isca foi dispersada por 
toda porção superior, inclusive no interior da esponja. 
 Estes marcadores, principalmente os corante, permitem estudar o comportamento, 
dispersão e assimilação de diferentes produtos formulados em pellets (FORTI et alii, 
1993b). Podemos, desta forma, comparar os produtos de ação rápida (contato), hormonal e 
ação lenta (dodecacloro, sulfluramida), bem como suas diferentes concentrações. 
 
Teste de atratividade para iscas granuladas 
 
 Dentre quatro métodos experimentados apenas um possibilitou obter resultados 
satisfatórios. Nesse método os pellets de isca são marcados com dois pequenos pontos de 
tinta guache, tinta plástica ou esmalte de unha (FIGURA 38). Cada tratamento é pintado 
com uma cor e depois de bem secos os pellets sao misturados e oferecidos para as formigas 
na trilha (FIGURA 3A). Quando todos os grânulos de um tratamento forem transportados, 
interrompemos o experimento e recolhemos os pellets restantes para posterior contagem. 
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FIGURA 2. Porcentagem contaminada de operárias de saúva contaminadas, de quatro 
tamanhos distintos, marcadas com Rodamina B + Sulfluramida 0,3% (MIREX-S) em 
diferentes dias após à aplicação da isca. (PRETTO & FORTI, não publicado). 
 

 
 
FIGURA 3. A. Maneira ideal para colocação das iscas granuladas pintada para ensaios de 
atratividade. B. Grânulo de isca pitado. (FORTI et alii, 1993). 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INSETICIDA NO CAMPO 
 
 Os ensaios em condições de campo podem ser conduzidos de duas formas: a) de 
maneira tradicional (ninhos isolados) e b) utilização de faixas (FIGURA 4). A primeira 
forma implica que tenhamos certos conhecimentos sobre a distribuição dos orifícios de 
abastecimento e a certeza que aqueles orifícios onde serão colocadas as iscas pertencem a 
colônia eleita para determinado tratamento; isso se, as iscas forem colocadas nas trilhas. É 
evidente que para termos certeza necessitamos conhecer quais orifícios pertencem a 
determinada colônia. Para contornarmos esse problema podemos escolher colônias bem 
isoladas e que tenham entre 20 e 100 m2 de terra solta. 
 Nem sempre é fácil encontrarmos colônias bem isoladas (± 50 m uma da outra) e 
muito menos ninhos bem típicos como aqueles da FIGURA 4 (colônias 3, 4, 5 e 6). É mais 
freqüente encontrarmos nas áreas experimentais colônias atípicas como as de números 1 e 2 
da FIGURA 5, onde é praticamente impossível, sem auxílio de técnicas especiais sabermos 
se se trata de uma única colônia ou se são duas. 
 A solução prática para sanar essas dúvidas é a colocação das iscas nos orifícios do 
murundu (TABELA 1). Ficou comprovada que a aplicação das iscas sobre o murundu tem 
a mesma aceitação pelas formigas quando colocadas nas trilhas. O ideal é colocar as iscas 
nos orifícios do murundu que não tenham terra solta recentemente depositada. Esse 
procedimento é válido somente para as espécies A. sexdens e A. laevigata. 
 Nos ensaios conduzidos de maneira tradicional recomendamos que sejam utilizadas 
pelo menos 10 colônias por tratamento. 
 O segundo método proposto para avaliar a eficiência de inseticidas é a utilização de 
faixas. Esse processo consiste na delimitação de faixas de aproximadamente 120 m de 
largura com comprimento variáveis, e dentro dessa faixa deverão ser delimitadas parcelas 
de 50 m de lado para que se processe a avaliação da mortalidade (FIGURA 4). Essas 
distâncias foram determinadas em função do conhecimento dos territórios de forragem das 
colônias de Atta. A isca granulada será aplicada em toda área da faixa de 120 m de largura, 
em orifício ativos. Serão considerados orifícios ativos todos aqueles que estiverem sendo 
utilizados pelas formigas. 
 
TABELA 1. Quantidade média, em porcentagem, de isca granulada transportada pelas 
formigas após 3 horas à colocação em diferentes locais do ninho de Atta sexdens 
rubropilosa. 

 
1. Orifício do murundu com terra solta recentemente depositada e sem estímulo. 
2. Orifício do murundu com terra solta recentemente depositada e com estímulo. 
3. Orifício do murundu com terra solta já compactada. 
4. Orifício de abastecimento com atividade de formigas. 
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 A avaliação da mortalidade das colônias de Atta em condições de campo apresenta 
diversos problemas que já foram amplamente discutidos no trabalho de FORTI et alii 
(1993a). Os métodos mais usuais são: a) avaliação da atividade de carregamento de terra no 
murundu; b) escavação da colônia c) sondagem com a sonda JP. 
 Recomendamos que as avaliações sejam feitas depois de 6 a 9 meses da aplicação 
do formicida. Esse tempo se faz necessário para que possamos fazer observações corretas 
de mortalidade. Esse prazo pode ser menor, por exemplo, 4 meses, se a isca for aplicada no 
início do período seco do ano (abril, maio e junho). Dessa forma a avaliação será feita no 
período de grande atividade da colônia (agosto, setembro e outubro). Portanto, se a colônia 
depois de 4 meses não apresenta qualquer sinal de atividade poderá ser considerada morta. 
 É interessante que durante a avaliação combinemos diferentes métodos, como 
observação da atividade e sondagem ou avaliação da atividade e escavação.  
 

 
 
FIGURA 4. Delineamento hipotético de um experimento em faixa para controle de saúva. 
O quadro de 50m de lado é a área onde será feito o monitoramento da mortalidade das 
colônias. Os símbolos desenhados (triângulo, quadrado etc) representam os orifícios de 
abastecimento (FORTI, não publicado). 
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FIGURA 5. Distribuição espacial dos orifícios de abastecimento de Atta capiguara e A 
laevigata.. Os orifícios da colônia 2 de A. capiguara estão representados por círculos; os 
orifícios da colônia 2 de A laevigata por estrelas e os da colônia 3 por quadrados claros e 
triângulos (FORTI, não publicado). 
 
DESCONHECIMENTO DA BIOLOGIA DAS SAÚV AS E INTERFERÊNCIA NA 
AVALIAÇÃO DO CONTROLE 
 
Distribuição Espacial dos Orifícios de Abastecimento 
 
 A distribuição dos orifícios é uma característica biológica de grande importância 
para instalação de experimentos de campo com iscas granuladas, devido às diferentes 
formas de distribuição destes.  
 O desconhecimento desta característica pode conduzir a diversos erros que 
certamente interferem na avaliação dos tratamentos. 
 Quando escolhemos colônias isoladas para instalar ensaios. podemos cometer 
enganos que consistem na confusão dos orifícios de abastecimento dos ninhos 
experimentais, tornando difícil distinguir qual orifício pertence a qual ninho. Para melhor 
entendimento, analisemos as FIGURAS 4 e 5. Neste caso, podemos confundir os orifícios 
da colônia 1 como pertencentes a colônia 2. sendo o inverso verdadeiro. 
 Quando os experimentos são montados em faixas, como descrito anteriormente. 
muitos erros podem ser cometidos se não conhecermos detalhes da distribuição espacial dos 
orifícios de abastecimento. pois em função desse conhecimento podemos delimitar a 
largura das faixas (FIGURA 4). 
 Uma colônia de Atta sexdens rubropilosa, com 71,3 m2 de terra solta, em 
Eucalyptus spp apresentou cerca de 120 orifícios de abastecimento, distribuídos 
espacialmente num raio de 27,5 m, caracterizando uma densidade de 1 orifício/20 m2 
(PRETTO & FORTI. não publicado). Outros estudos revelam que ninhos de A. capiguara e 
A. laevigata também apresentam grande quantidade de orifícios. que podem ser utilizados 
para transporte de folhas (FIGURA 5). É interessante notar que as colônias dessas duas 
últimas espécies referidas possuem orifícios de abastecimento até cerca de 32 m de 
distância em relação ao centro do ninho. 
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 A distancia que uma colônia corta vegetais é muito maior, por exemplo, as trilhas de 
A. capiguara podem ter até 55 m, em locais com alta densidade de ninhos. Assim sendo, a 
distância máxima que uma colônia pode explorar vegetais é de 87 m em relação ao centro 
do ninho. A saúva A. sexdens rubropilosa pode ter orifícios de abastecimento até 42 m em 
plantio de Eucalyptus grandis e em mata natural até 57 m. (GARCIA & FORTI, 1993). 
 Todas essas informações provenientes da pesquisa básica são importantes para que 
possamos estabelecer uma metodologia mais realista para o controle de formigas 
cortadeiras, bem como aprimorar os métodos já empregados. 
 
Atividade das Formigas nas Trilhas e no Murundu 
 
 É praticamente impossível avaliar a morte da colônia simplesmente fazendo 
observação da atividade das formigas nas trilhas. 
 Um estudo conduzido com colônias de A. capiguara revelou que a atividade das 
formigas nos orifícios de abastecimento tem um padrão bastante descontínuo em diferentes 
meses do ano. Essa variabilidade de utilização de diferentes orifícios em diferentes épocas 
do ano permite a melhor exploração da vegetação (FIGURA 6). A atividade das formigas 
nas trilhas varia também durante um período de 24 horas (FIGURA 7). A variação da 
temperatura do solo pode explicar tal variação (AMANTE, 1972). 

 
 

FIGURA 6. Atividade das operárias de Atta capiguara nos orifícios de abastecimento 
durante 12 meses (FORTI, 1985). 
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FIGURA 7. Número de fragmentos de folhas de gramíneas transportados por três espécies 
de saúva em função da temperatura da superfície do solo (Modificado de AMANTE, 1972). 

 
 Portanto, a atividade das formigas em determinados orifícios de abastecimento e em 
determinadas trilhas flutua no tempo, tanto em períodos longos de tempos como curtos. 
 Assim sendo, a observação da atividade das formigas nas trilhas pode conduzir a 
resultados duvidosos, quando queremos utilizar esse parâmetro para avaliar a morte da 
colônia. 
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NOVOS PRODUTOS VISANDO O CONTROLE DAS SAÚVAS 
 

 
Nakano,O.1 

 
INTRODUÇÃO 
 
 A primeira vista parece relativamente simples controlar uma praga com hábitos 
sociais; os indivíduos vivem em comunidade, possuem castas reprodutivas em número 
reduzido e o que é mais importante visando o seu controle, formam ninhos fechados que 
permitem de uma só vez a eliminação de toda a colônia, através de sua determinação. 
 As saúvas possuem essa características e se tomam difíceis de serem controladas 
quando o seu ninho cresce demasiadamente. Até cerca de 2 anos a sua destruição é 
relativamente simples por qualquer dos métodos disponíveis. 
 Normalmente elas podem ser controladas por ingestão, através da colocação de 
iscas tóxicas a sua disposição, sendo transportadas para o interior dos seus ninhos, onde 
contaminam as jardineiras, casta imprescindível ao cultivo do fungo que serve de alimento 
à colônia. A colocação de inseticidas via líquida, pó ou na forma de gás, dentro de seus 
ninhos também permite destruí-Ias. Outros processos, como a introdução de água até a 
saturação também pode ser usado. 
 Das diversas espécies de saúvas existentes no mundo, todas elas apresentam seus 
ninhos subterrâneos, variando em alguns detalhes que impedem a sua destruição caso não 
sejam considerados. 
 A saúva parda, por exemplo, possue a panela de "lixo" diferenciada das demais, 
obrigando a introdução de formicidas em locais estrategicamente diferenciados das demais 
espécies. 
 Ao enfrentar as diferenças de temperatura durante as estações do ano, as saúvas 
podem fechar os canais de ventilação ou mesmo de alimentação, dificultando a penetração 
dos formicidas; o isolamento das partes contaminadas também pode ser um meio de fugir 
ao processo de destruição total provocado pelo homem ou pela própria natureza. 
 A partir desses conhecimentos o homem pode aumentar a sua eficiência no controle 
das saúvas empregando velhos e novos produtos a sua disposição no mercado. São eles: 
 
CONTROLE ATRAVÉS DE ISCAS TÓXICAS 
 
 Com a proibição dos clorados como aldrin, heptacloro e dodecacloro, o mercado 
dispõe de: 
 
 Sulfluramida - Trata-se do N-etil perfluoroctanosulfonamida basicamente com 
ação de ingestão com 3 9 do ingrediente ativo por kg da isca. LD50 oral para ratos = 1.000 
mg/kg. 
 
 Clorpirifos etil - Trata-se do organoclorofosforado-0, 0-dietil-0, 3,5,6-tricloro-2-
piridil fosforotioato com ação de contato, ingestão e fumigação com 4,5 9 do ingrediente 
ativo por kg da isca. LD50 oral para ratos = 270 mg/kg. 

                                                 
1Eng. Florestal – Aracruz Celulose S.A. – Rua Prof. Lobo, 112829. 1900-000 – Aracruz, ES 
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 Proporxur - É um inseticida do grupo dos carbamatos denominado quimicamente 
por 2-isopropoxifenil metil carbamato com ação de contato e ingestão com 4,5 9 do 
ingrediente ativo por kg da isca. LD50 oral para ratos = 128 mg/kg. 
 
 Endosulfan - Pertence ao grupo dos sulfoclorados com pequena persistência no 
ambiente o que permite a sua utilização ainda hoje. Tem apresentado bom efeito no 
controle das saúvas na forma de isca a 5 9 do ingrediente ativo por kg de isca. Atua por 
contato e ingestão. Quimicamente é conhecido por 6, 7, 8, 9, 10, 10-hexacloro-1, 5, 5a, 6,9, 
9a-hexahidro-6, 9-metano-2, 4, 3-benzodioxatiepin 3-oxido. LD50 oral do produto em ratos 
é de 110 mg/kg. 
 
 Abamectin - Trata-se de uma toxina obtida do fungo Actinomyces avermectilis, 
bastante tóxica aos insetos. Tem boa estabilidade na ausência de luz, com ótimas 
perspectivas para ser empregada na forma de isca. LD50 oral do produto para ratos é de 
5.000 mg/kg. 
 
 Fenoxycarb - Pertence ao grupo dos carbamatos e já está sendo utilizado no 
controle das pragas domésticas em outros países, como formigas doceiras e baratas. 
Quimicamente é conhecido por etil-2-(4-fenoxifenoxlietil) carbamato. Seu LD50 oral para 
ratos é de 16.800 mg/kg. 
 
 Diflubenzuron - Trata-se de um inseticida do grupo dos juvenóides denominado 
quimicamente por N-(4clorofenil)amino-carbonil)-2,6-difluorobenzoil) ureia. Atua 
basicamente por ingestão. Tem sido empregado na dosagem de 6 9 do ingrediente ativo por 
kg da isca. LD50 oral para ratos é de 4.640 mg/kg. Segundo pesquisas realizadas na UF de 
Pelotas-RS, o produto tem atuado sobre as saúvas como um fungicida. 
 
 Piretróides - Trata-se de um grupo de inseticidas considerado moderno, pouco 
tóxico ao homem e muito eficiente aos insetos. Tem notável efeito repelente o que 
inviabiliza de certo modo o seu uso na forma de isca. Doses ínfimas desses produtos podem 
ser eficazes neste tipo de aplicaçao, mas a incapacidade de formulá-lo com precisão não 
tem permitido a obtenção de resultados animadores. 
 
 Nitroguanidina - É considerado também um novo grupo de inseticida tendo como 
representante o Imidacloprid. Seu nome químico é 1-(6-cloro-3-piridinil) metil-4,5dihidro-
N-nitro-1H-imidazol-2-amina. Possue ação de contato e ingestão e suas propriedades se 
baseiam na ativação e bloqueio dos impulsos nervosos nos receptores acetilcolinicos post-
sinápticos, acarretando a morte do inseto. O LD50 oral para ratos é de 450 mg/kg. 
 
CONTROLE ATRAVÉS DE LÍQUIDOS 
 
 A maioria dos inseticidas testados via líquida, em mistura com água tem boa 
eficiência. 
 É bom lembrar que este é um processo que pode poluir ou contaminar lagos, 
tanques e poços. 
  
 Bunema - Trata-se de um fungicida com efeito fumigante extraordinário, atuando 
sobre o fungo cultivado pelas saúvas. O produto é conhecido por N-hidroximetil-N-metil-
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ditiocarbamato de potássio. Aplicado em mistura com pouca água, se gaseifica no interior 
do sauveiro, destruindo a colônia de fungo. O LDso oral para ratos é de 1 .032 mg/kg. 
 
 Outros produtos como clorpirifos, fenitrothion, clorfenvinfos etc, tem boa atuação, 
mas como inseticida. Os piretróides funcionam muito bem por esse meio. 
 
CONTROLE ATRAVÉS DE PÓS 
 
 Da mesma maneira que os líquidos, qualquer inseticida em pó com uma formulação 
adequada e bom equipamento de aplicação tem condições de oferecer boa eficiência. Um 
dos produtos em destaque é a deltamethrina cujo pó é de finíssima qualidade. 
 
CONTROLE ATRAVÉS DE TERMO NEBULlZADORES 
 
 A utilização de termo nebulizadores tem permitido o uso de certos inseticidas, 
veiculados através da densa fumaça produzido pelo sistema. Apresentam dois graves 
inconvenientes: podem degradar os inseticidas devido a temperatura elevada com que 
trabalha o equipamento e o problema mecânico, pois em geral, os motores se desregulam 
trazendo transtornos operacionais. O aperfeiçoamento desses aparelhos, já está evitando a 
degradação dos produtos, porém permanece o segundo problema. A maioria dos inseticidas 
também pode ser empregado por esse processo, basta que não comprometam a saúde do 
operador por esse sistema. Um dos inseticidas mais utilizados por esse meio é o Clorpirifos. 
 
CONTROLE ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 
 
 A idealização de um novo equipamento para nebulização parece oferecer bons 
resultados. Trata-se de um sistema que utiliza o gás de cozinha (GLP) para impulsionár as 
partículas do tóxico. Do mesmo modo que os líquidos e pós, aqui também a maioria dos 
inseticidas líquidos podem ser veiculados pelo gás, exceção feita aos produtos 
muito'tóxicos. A vantagem desse sistema é que não ocorre o aquecimento do produto e não 
trabalha com motor. A pesquisa foi realizada com o produto: 
 
 Bifenthrina -Inseticida piretróide com ação de contato e ingestão. Seu nome 
químico é 2-metil(1, 1-bifenil)3-il)metil 3-(2-cloro-3 ,3 ,4-trifluoro-1-propenil)-2,2-
dimetilciclopropanecarboxilato. 
 
 Veiculado na formulação com querosene demonstra bom controle via nebulização. 
 Outros produtos poderão ser testados, desde que possam serveiculados em mistura 
com querosene, sendo este um dos veículos das partículas que atuam sobre as saúvas. 
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MANEJO INTEGRADO DE FORMIGAS CORTADEIRAS NA  
ARACRUZ CELULOSE 

 
Laranjeiro, A.J.1 

 
INTRODUÇÃO 
 
 A Aracruz Celulose está localizada no litoral norte do Estado do Espírito Santo e litoral sul do 
Estado da Bahia. A empresa produz polpa de celulose branqueada de eucalipto, posteriormente 
empregada, por vários clientes, na fabricação de papéis de alta qualidade para escrever, imprimir, tissues 
e especiais. O empreendimento obedece a um conceito integrado, possuindo florestas que garantem 
auto-suficiência de madeira, fábrica de celulose, plantas eletroquímicas e terminal portuário.A proteção 
da floresta de eucalipto contra a ação de pragas é essencial para assegurar todo o projeto. A implantação 
de um modelo silvicultural bastante tecnificado, visando alta produtividade e qualidade, leva a certa 
simplificação do ambiente, que possibilita uma maior ocorrência de pragas. Dentre estas, destacam-se as 
formigas cortadeiras, pelas suas altas taxas de reinfestação e desenvolvimento nas florestas implantadas 
de eucalipto, associadas às condições ambientais favoráveis da região. Além dos métodos de combate às 
formigas cortadeiras, ponto normalmente muito visado nos estudos com essas pragas, várias outras 
informações importantes estão disponíveis, desde aspectos de colonização das áreas até sua relação com 
o ambiente, principalmente quanto às florestas implantadas. Assim, na Aracruz Celulose, foi possível a 
implementação do manejo integrado dessas pragas, com base em três linhas principais: estabilidade 
ambiental, monitoramento da floresta e otimização operacional. A apresentação deste modelo, de forma 
simplificada, é o objetivo deste trabalho. 
 
A ESTABILIDADE AMBIENTAL 
 
A ação visando maior estabilidade ambiental inicia com o planejamento de áreas de reserva natural, para 
interromper a monocultura e proporcionar condições para o aumento dos inimigos naturais. Um dos 
resultados é a existência de um hectare de vegetação nativa para cada 2,4 hectares de plantio com 
eucalipto. Objetivando acelerar a regeneração de áreas de baixa biodiversidade e para aumentar a oferta 
de alimento para a fauna, são plantadas mais de uma centena de espécies nativas arbóreas ou arbustivas. 
Para viabilizar este programa, o viveiro florestal tem produzido cerca de um milhão de mudas por ano. 
Como resultado, espera-se maior controle biológico natural das formigas cortadeiras, que se processa 
principalmente durante a formação de novos formigueiros.A adoção de técnicas para implantação de 
florestas clonais de Eucalyptus restringe a variabilidade genética. Esse fato, em primeira análise, toma 
maior o risco de ocorrências de pragas e doenças na floresta mas, por outro lado, nesse processo apenas 
árvores vigorosas e bem adaptadas são propagadas, as quais são menos suscetíveis a esses problemas, de 
um modo geral. Quanto às formigas cortadeiras, a floresta clonal facilita estudos e adoção de medidas 
práticas, dentro do sistema de manejo, em relação à preferência das formigas pelo ataque a determinados 
clones. 
 
O SISTEMA DE CONTROLE 
 

                                                 
1Eng. Florestal – Aracruz Celulose S.A. – Rua Prof. Lobo, 112829. 1900-000 – Aracruz, ES 



PCMIP/IPEF: 28-33, Ago.1994 

Anais do III Curso de Atualização no Controle de Formigas Cortadeiras - 29  

 Apesar de todo o trabalho de manejo ambiental, as formigas cortadeiras são altamente adaptadas às 
florestas plantadas, necessitando de um controle permanente. A determinação do sistema de controle das 
formigas cortadeiras é de fundamental importância. Além de ser seguro, é necessário que seja adequado 
à situação da área a ser controlada, para que proporcione um controle eficiente e econômico. Assim, os 
seguintes aspectos são analisados: fase silvicultural; porte do sub-bosque; topografia; grau de infestação; 
tipos de formigas; existência ou não de animais domésticos, que podem interferir com alguns métodos. 
Como se trata de grandes áreas reflorestadas, a descrição dos métodos de controle de formigas aborda, 
além da especificação de produtos, equipamentos e dosagens, vários procedimentos envolvendo: 
aplicação do produto; grau de eliminação de subbosque da floresta, objetivando localizar os 
formigueiros e aplicar o formicida; controle nas áreas de conservação e outras culturas, adjacentes à 
floresta; periodicidade de controle; integração com outras operações; sistema de programação do 
controle; sistema de acompanhamento e tomada de decisão (monitoramento). Quanto à fase silvicultural, 
o controle é separado em três etapas: a) pré-corte (em áreas de reforma ou condução da floresta) ou pré-
plantio (em área de implantação), onde se exige alta eficiência e a programação da operação ocorre em 
função da data do plantio ou corte; nesse caso, emprega-se o método dosagem única de distribuição 
direta de iscas no formigueiro; b) imediatamente após o plantio ou no início da condução de brotação 
(primeiros meses), onde existe a necessidade de paralisação imediata dos formigueiros, adotando-se a 
aplicação de brometo de metila e sendo a programação da operação, também em função da data de 
plantio ou corte; c) floresta estabelecida, que exige um controle para manutenção da infestação abaixo 
de um nível de dano estabelecido, em função das reinfestações pelas formigas, podendo-se usar métodos 
mais econômicos, como a distribuição de porta-iscas. É no controle de manutenção que existe uma 
grande oportunidade para explorar os vários aspectos do manejo integrado das formigas cortadeiras, 
podendo resultá r em significativos ganhos econômicos e ambientais. Para tanto, existe a necessidade de 
um perfeito ajuste entre os métodos de controle de formigas cortadeiras, sua programação e seu 
monitoramento. 
 
a) O método dosagem única 
 
A necessidade de medição do formigueiro para a distribuição de isca pelo método tradicional trás um 
grande transtorno operacional, principalmente no caso de altas infestações, onde fica difícil delimitar a 
sede de cada formigueiro, aumentando o trabalho e a possibilidade de formigueiros não receberem o 
tratamento. Com base no estudo da relação entre os olheiros ativos e a área de terra solta (tamanho do 
formigueiro), uma dose de isca por olheiro ativo é definida, como critério para distribuição das iscas, o 
que aumenta o rendimento e viabiliza a sistematização da aplicação. Posteriormente, experimentos são 
realizados, para comprovação da eficiência da dose para controlar as várias espécies e tamanhos de 
formigueiros, ao longo do ano. A isca que vem sendo utilizada, desde maio de 1993, nas áreas da 
empresa é à base de sulfluramida (0,3%). Experimentos iniciais comprovaram a eficiência da dose de 8 
gramas por olheiro ativo, mantendo-se uma distância mínima de 25 centímetros entre as doses. 
Atualmente, novos experimentos para otimização da dose estão sendo realizados. 
 
b) O método porta-iscas 
 
 O modelo de porta-iscas que é utilizado, constitui-se em um saquinho de polietileno, com 
espessura de 0,050 mm e de corsisal, para camuflagem no chão da floresta, contendo cerca de 20 gramas 
de isca à base de sulfluramida (0,3%). Dois tipos de aplicação são realizadas: 1) aplicação sistemática, 
que depende das características de infestação predominantes na área, variando entre cerca de 40 e 80 
porta-iscas por hectare; 2) aplicação localizada em formigueiros grandes (com mais de 4,5 m2 de terra 
solta), que adequa o número de porta-iscas às variações pontuais de infestação. A aplicação localizada é 
sempre manual. Já a aplicação sistemática vinha sendo feita manualmente até 1993, com os aplicadores 
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caminhando regularmente na área. A partir desse ano, iniciou-se a aplicação com utilização de trator 
onde, além de preservar integralmente o sub-bosque, o que é favorável ambientalmente, estíma-se uma 
economia de cerca de 30%. 
 
c) Programação do controle 
 
 As características básicas da programação e, conseqüentemente, do monitoramento são afetadas, 
em função de duas estratégias de controle das formigas, que podem ser adotadas: 1) controle por 
prioridade: onde a área é controlada quando atinge um determinado grau de infestação, portanto, os 
recursos empregados são freqüentemente os mesmos e não existe período regular entre os controles; 2) 
controle periódico: com base nas informações históricas de reinfestação nas diversas áreas, um período 
regular entre controles é definido, a operação desloca-se em forma de varredura, passando de uma área 
para outra adjacente, sendo que os recursos empregados variam de acordo com as diferenças regionais 
ou locais. O controle por prioridade é indicado para regiões de baixa taxa de reinfestação, onde não 
compensa tratar toda a área, pois os danos são restritos a pequenas áreas. Assim, o sistema de 
monitoramento visa detectar essas áreas e a programação é feita em função dessas detecções. No 
controle periódico, o qual é adotado na empresa, a programação leva em consideração as informações 
históricas do monitoramento, indicando os recursos para cada área, em função de características locais 
de infestação e de demais condições, como topografia e fase silvicultural. A seqüência de áreas do 
programa é sempre a mesma em todos os ciclos de controle, sendo que, atualmente, o período entre 
controles é de cerca de 15 meses. Desse modo é possível: equalizar o programa de controle durante o 
ano, ordenando melhor a utilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos; estabelecer metas 
mensais ou semanais para 7execução; prever o método que deve ou pode ser usado em cada área; 
executar a fase pré-controle do sistema de monitoramento. 
 
SISTEMA DE MONITORAMENTO 
 
 O monitoramento surgiu devido à introdução do sistema porta-iscas na fase de controle periódico. 
Os porta-iscas foram criados com o intuito de proporcionar algumas vantagens em relação aos métodos 
usuais de controle mas, com sua implantação, nem todas elas foram alcançadas. No entanto, a grande 
economia proporcionada, a proteção de vários animais contra a isca, o benefício ecológico pela maior 
manutenção do sub-bosque, as vantagens operacionais e a boa eficiência imediata de controle de 
formigueiros, dependendo da adequação do número e capacidade dos porta-iscas à infestação do local, 
fizeram com que fosse muito importante aperfeiçoar o sistema porta-iscas. Os principais problemas do 
uso de porta-iscas não poderiam ser resolvidos com testes em áreas restritas. A necessidade de avaliar, 
em condições de campo, novos modelos de porta-iscas, quanto à sua proteção aos animais, sua 
durabilidade no campo e determinar a capacidade de isca e o número de porta-iscas a serem distribuídos 
em cada área, resultou no desenvolvimento de um sistema para acompanhar as operações de controle de 
formigas e que fornecesse os dados necessários para promover o seu desenvolvimento.O monitoramento 
é realizado, também, em áreas onde se emprega o método dosagem única, com o objetivo de promover a 
sua otimização e de obter dados para comparação com os porta-iscas. O monitoramento não se baseia 
apenas na obtenção da eficiência média para matar os formigueiros, em cada situação, pois isso não 
representaria adequadamente a capacidade do método em fazer cessar os danos existentes e evitar outros, 
até o próximo controle.O monitoramento desenvolvido e empregado pela empresa é subdividido em dois 
subsistemas complementares: a avaliação do controle e a administração de danos. 
 
Avaliação do controle 
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 A avaliação do controle apresenta as seguintes etapas: 1o) Caracterização das áreas antes do 
controle, através de:- intensidade de dano por talhão e qual a participação, nos danos, de formigueiros 
presentes no talhão, em áreas de conservação e em áreas de vizinhos;- quantidade média de sauveiros, 
por classe de tamanho e quenquenzeiros;- existência ou não de pontos de concentração de formigueiros 
(locais pequenos com alta infestação) e, em caso positivo, caracterização do maior deles detectado. 2o) 
Perfil da operação de controle, 4 meses após ser executado:- dados sobre danos novos;- mortalidade de 
sauveiros por classe de tamanho; mortalidade de sauveiros no maior ponto de concentração detectado;- 
eficiência no local crítico para o controle; para o controle com porta-iscas, o estado deles é verificado, 
em locais de alta e média infestações. 3o) Perfil das áreas controladas, imediatamente antes do próximo 
controle:- os dados que caracterizam a área, antes da operação, são influenciados por características do 
povoamento florestal e do local onde está situado, mas também são dependentes da performance do 
último controle executado na área;- essas informações são importantes, para auxiliar na avaliação do 
período adotado entre os controles programados.Os dados são transformados em médias ou 
percentagens e armazenados em computador. Assim, com grande facilidade, relatórios são gerados, 
principalmente através do sistema SAS - Statistical Analysis System -, permitindo a comparação entre 
métodos, entre períodos, regiões etc., com o objetivo de aperfeiçoar a operação, por exemplo, quanto a:- 
número de porta-iscas por hectare; quantidade de isca nos porta-iscas;- qualidade dos porta-iscas 
(incluindo a proteção de animais contra a isca);periodicidade de controle;- intensidade da roçada do sub-
bosque, para a realização do controle;- quantidade de isca por olheiro ativo, na aplicação direta de 
iscas.O sistema permite realizar testes operacionais, com o objetivo de aperfeiçoar esses pontos. As 
possibilidade são muitas e o mais importante é a segurança proporcionada pelo monitoramento na 
implementação das mudanças. 
 
Sistema de administração de danos 
 
 As áreas que estão no período compreendido entre um mês antes do controle programado e 5 
meses após a sua execução, não precisam ser observadas contra o ataque de formigas cortadeiras, devido 
à execução do controle e à avaliação realizada pelo monitoramento. No período restante, as equipes de 
vigilância da floresta, com a colaboração de todos os empregados da empresa com atividade de campo, 
são orientadas para detectar as ocorrências de danos por formigas. A partir de uma detecção, a equipe 
especializada de monitoramento faz uma avaliação da intensidade e extensão dos danos. As informações 
entram num banco de dados e imediatamente são analisadas, para verificar a necessidade de um 
adiantamento do controle programado ou um controle extra. Após esta última intervenção, o próximo 
controle programado é executado normalmente. 
 
FORMIGAS CORTADEIRAS E FLORESTAS CLONAIS DE EUCALlPTO 
 
 A partir de povoamentos adultos de eucalipto, onde mais de 90% das plantas estavam totalmente 
desfolhadas por formigas cortadeiras, especialmente porsaúvas (Atta sexdens rubropilosa), foram 
selecionadas árvores vigorosas, com características florestais desejáveis e que não apresentavam danos. 
Essas matrizes foram multiplicadas vegetativamente, por enraizamento de estacas, para a implantação de 
testes clonais. As 31 melhores foram selecionadas, quanto a produtividade de madeira e, posteriormente, 
submetidas a um teste de campo para comprovação da não preferência pelas saúvas. O experimento 
consistiu no oferecimento de galhos a um formigueiro com, aproximadamente, 90 m2 de área de terra 
solta; como testemunhas, três plantas foram utilizadas: Caesalpina tinctoria, bastante atrativa para as 
saúvas e outras duas matrizes de eucalipto, que segundo observações nos plantios comerciais, uma 
mostrava-se preferida e outra não preferida pelas formigas. Os resultados observados foram 
(LARANJEIRO et al., 1991): - as saúvas demonstraram preferência diferenciada pelas várias matrizes;- 
dentro do grupo de plantas testadas, existem vários níveis de preferência e o teste permitiu separar, 
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estatisticamente, as matrizes em 3 grupos;- o desfolhamento depende das outras opções existentes, isto é, 
o ataque tem início pelas matrizes preferidas, passando, posteriormente, para as não preferidas;- as 
observações realizadas a nível operacional nos plantios clonais extensivos, quanto à preferência da 
formiga por determinados clones, foram confirmadas. Este assunto tem sido abordado em outros 
trabalhos (DELLA LUCIA & VILELA, 1993), porém a comparação de preferência é realizada entre 
espécies e ou procedências de eucalipto, o que exige uma conclusão bastante cuidadosa, visto que a 
preferência é observada entre árvores da mesma espécie e ou procedência. Os resultados do teste, 
aliados aos do monitoramento operacional de formigas, permitiriam a utilização de clones não preferidos, 
procurando-se a formação de florestas com baixa intensidade de ataque. Essa estratégia, associada a 
medidas adicionais como: manejo adequado do sub-bosque da floresta, áreas de conservação e formação 
de pequenos grupos de árvores iscas, ou seja, árvores preferidas, talvez elevassem os resultados do 
manejo integrado dessa praga. Entretanto, esse método de utilização da preferência das formigas não é, 
pelo menos por enquanto, estrategicamente seguro, quando se considera o manejo integrado de todas as 
espécies de pragas, ou mesmo doenças e a necessidade de produtividade e qualidade industrial da 
floresta, pois:um clone de eucalipto não preferido pelas formigas pode ser muito suscetível ao ataque de 
outras pragas;- a restrição da variabilidade genética, provocada por essa seleção, poderia favorecer a 
ocorrência de outras pragas e ou doenças, as quais são de difícil controle;- não é viável eliminar um 
clone com boa produtividade e qualidade, somente porque é preferido pelas formigas.As observações 
resultantes do monitoramento operacional complementaram os princípios testados, indicando uma nova 
opção para uso prático da preferência das formigas. Em plantio com clone não preferido, que sofreram 
cerca de 10% de replantio com clone preferido, verificou-se que: as formigas direcionaram o ataque para 
as árvores do replantio, dispersas na área, preferindo cortar toda a copa dessas árvores do que atingir a 
parte superior da copa (normalmente a parte preferida) das árvores inicialmente plantadas;- os danos são 
de difícil localização, o que retarda a decisão de controle das formigas e provoca a morte das plantas;- o 
plantio analisado apresentou, aos 6 anos de idade, 50% das mortes decorrentes de ataque a árvores do 
replantio, significando aproximadamente 30 árvores por hectare. Quando o replantio é realizado com o 
mesmo clone, ou com um não preferido em relação ao clone do plantio, o desfolhamento distribui-se 
entre várias árvores do plantio e localiza-se na parte superior da copa, não implicando em dificuldade de 
detecção de danos e, conseqüentemente, não provocando falhas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Depois do surgimento das iscas de dodecacloro, os principais ganhos econômicos têm sido, 
indiretamente, decorrentes do sistema de monitoramento. O principal problemas do controle de formigas 
cortadeiras era a utilização de inseticidas organoclorados. O uso da sulfluramida, orientado pelo sistema 
de monitoramento, tem mostrado viabilidade operacional. No entanto, o custo dessa nova isca teve 
impacto significativo no custo total do controle das formigas, sendo importante a busca de novos 
produtos eficientes e mais baratos.Apesar do brometo de metila ter uso bastante restrito, sua substituição 
definitiva é uma meta a ser alcançada à curto prazo, devido às suas características toxicológicas e 
ambientais. Um possibilidade é o uso do sistema Aero-System, que usa o inseticida piretróide Bifenthrin 
(NAKANO, 1993). Apesar da baixa toxidez da isca atualmente em uso, os porta-iscas podem e devem 
ser aperfeiçoados, visando aumentar a eficiência no controle dos formigueiros e, principalmente, 
diminuir a. possibilidade de interferência de animais de grande porte. Para isso, a empresa vem 
procurando desenvolver o uso de feromônios em porta-iscas, já que esse processo manteria bastante 
flexível a dose de isca dos porta-iscas, podendo-se trabalhar com embalagens pequenas e descartáveis; 
por outro lado, outras empresas, por características próprias, procuram aperfeiçoar os modelos de porta-
iscas, com resistência mecânica aos animais. As informações sobre preferência de formigas por 
determinados clones de eucalipto devem ser empregados com cuidado, dentro de uma visão global de 
manejo integrado de pragas e doenças. Um estudo profundo dos fatores responsáveis pela não 
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preferência, identificando-os e quantificando a importância de cada um, pode ser um modo de abrir 
novos caminhos dentro do manejo integrado das formigas cortadeiras. 
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CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS NA DURATEX 
 
 

EQUIPE TÉCNICA DA DURATEX 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A DURATEX planta, maneja e explota florestas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. 
nos estados da Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, utilizando a madeira em suas fábricas 
de chapas de fibra ou de aglomerados e em serrana. 
 Sementes provenientes de intenso programa de melhoramento florestal, resina de 
Pinus elliottií e biomassa para energia são outros produtos dos reflorestamentos da 
DURATEX. 
 No sentido de dar sustentabilidade ambiental ao seu projeto de silvicultura intensiva, 
a DURATEX adota o cultivo mínimo na implantação de suas florestas, estimula a 
ocorrência e proteção de fauna silvestre e realiza o manejo integrado de pragas. 
 Para a DURATEX as formigas cortadeiras constituem-se em pragas primárias, 
crônicas e que, ao lado da vespa-da-madeira (Sirex noctílio), podem se tornar devastadoras 
se deixadas fora de um permanente esquema de controle nas propriedades da empresa e 
regionalmente. 
 
HISTÓRICO 
 
 Até um passado recente, o controle de formigas cortadeiras foi estabelecido dentro 
de limites técnicos e econômicos bastante aceitáveis. A base do sucesso, permitido pela 
tecnologia disponível, baseava-se no uso de iscas-formicidas cloradas que custavam US$ 
0,2/kg ou produtos termonebulizáveis, também clorados, cujos custos não representavam 
nenhuma exorbitância. 
 Não havia a adoção generalizada do cultivo mínimo. Os resíduos florestais eram 
queimados antes do plantio, o que deixava exposta a área aparente dos formigueiros, 
facilitando a localização e o combate dos mesmos. O fogo destruía também os ninhos 
superficiais de quenquéns. Na etapa de gradeação do solo, saúvas e quenquéns tinham seus 
ninhos destruídos ou severamente danificados, sendo que os ninhos remanescentes ativos 
poderiam ser localizados e combatidos posteriormente. 
 Esses procedimentos e seus limites de eficiência foram profundamente alterados 
pela legislação ambiental, mais particularmente no estado de São Paulo, onde a proibição 
do uso do fogo no preparo de solo para o plantio, acrescentou-se à proibição de fabricação e 
uso de formicidas clorados a nível nacional. 
 Uma característica que cabe ressaltar para a DURATEX é o fato de haver 
incorporado outras empresas e conseqüentemente, ter passado por processos de fusão de 
diferentes culturas florestais. Isto implicou em unificação de nomenclaturas das etapas dos 
sistemas de combate, padronização da forma de apropriação de custos, avaliação de 
rendimentos, escolha de formicidas, níveis de controle da qualidade e outros aspectos do 
trabalho de controle de formigas cortadeiras. 
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 Em função da região, nível de infestação, da idade dos plantios, padrão das florestas 
e métodos de combate, os custos apresentavam variações de US$ 3.00/ha/por aplicação a 
US$ 13.38/ha/por aplicação, quando se usava isca formicida clorada. O custo médio da 
termonebulização girava em torno de US$ 17.20/ha/por aplicação, em posição levantada até 
junho de 1993. 
 
SITUAÇÃO ATUAL 
 
 A utilização de iscas formicidas a base de sulfluramida fez com que os custos com 
produto para o combate às formigas se elevassem em quinze vezes. A nova isca, vem sendo 
encontrada a preços que variam de US$ 3.0/kg a US$ 3.6/kg. 
 As últimas partidas de iscas formicidas a base de dodecacloro, adquiridas no início 
de 1993, quando isto ainda era possível, já custaram US$ 2.00/kg. 
 O combate de formigas com termonebulizadores foi sensivelmente reduzido, na 
expectativa de desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas para essa forma de 
combate. 
 Na busca de soluções, a DURATEX tem participado de pesquisas de novos 
produtos e sistemas, tendo contribuído na realização dos testes da nova isca a base de 
sulfluramida, sendo que um dos testes de eficiência desse produto foi realizado pelo 
professor Dr. Luiz Carlos Forti (UNESP - Botucatu), na Fazenda Monte Alegre em Agudos 
- SP. 
 O combate inicial e os repasses realizados nas áreas de implantação de novas 
florestas, em decorrência da prática do cultivo mínimo, não permite a fácil localização e 
avalização da área aparente dos formigueiros. 
 Não queimando os resíduos da exploração florestal, constata-se um aumento de 
ocorrência de quenquéns nestes últimos 2 anos e um maior número de sauveiros 
remanescentes após cada aplicação. 
 As dificuldades estão obrigando à realização de maior número de repasses e a 
colocação de isca formicida a granel em distribuição sistemática. 
 Busca-se a capacitação de equipes de terceiros para a realização do combate à 
formiga com eficiência. 
 
TESTES EM ANDAMENTO 
 
Testes de porta-isca formicida 
 
 O porta-isca ideal deveria atender aos seguintes requisitos: 
 
 a) Proteger a isca formicida da umidade do orvalho e da chuva; 
 
 b) Impedir que a fauna silvestre tenha contato com a isca formicida; 
 
 c) Permitir o acesso e o carregamento da isca formicida por saúvas e quenquéns; 
 
 d) Boa relação custo/benefício. 
 
 Com essas características, o porta-isca viabilizaria: 
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 a) Combate sistemático em áreas de cultivo mínimo, possibilitando que a isca 
formicida permaneça maior número de dias disponíveis às formigas; 
 
 b) Reaproveitamento da isca não carregada pelas formigas cortadeiras; 
 
 c) Proteção da fauna silvestre; 
 
 d) Custos convenientes. 
 
 Dentre os modelos testados, destacou-se um protótipo da indústria MECPREC* e 
outro já colocado no mercado pela INJEFLORA**. 
 Os testes operacionais estão sendo realizados com o porta-isca em áreas de sáuvas e 
quenquéns. Nos testes preliminares com 300 porta-iscas, levantaram-se os custos de US$ 
8.68 a US$ 15.5 por hectare, em áreas de implantação com cultivo mínimo, em distribuição 
sistemática de 71 a 134 porta-isca/ha, incluído no custo a mão-de-obra para recolher os 
porta-iscas para reutilização. Os primeiros testes operacionais, com a colocação de 80 a 125 
unidades/ha, estão gerando custos de US$ 9.11/ha. 
 A empresa está utilizando 9000 unidades, em diferentes municípios de São Paulo, 
em áreas de implantação, fazendo o combate sistemático com o porta-isca (40 a 50g de isca 
por porta-isca), simultaneamente à colocação de isca a granel nos formigueiros localizados, 
na dosagem indicada pelo fabricante. 
 Tanto nos testes preliminares como nos operacionais, os resultados estão sendo 
positivos e mensurados pela redução do número de mudas cortadas no campo. Estão 
agendados combates com porta-iscas em florestas próximas do corte raso. 
 Não se tem registrado o consumo de isca formicida por animais silvestres nos porta-
iscas, devendo-se aguardar maior número de observações para conclusões nesse sentido. 
 Em porta-iscas que ficaram expostos à precipitações de 65mm/dia, constatou-se que 
apenas alguns poucos granulos ficaram umidecidos. A maior parte da isca ficou seca e está 
sendo testada quanto à viabilidade.  
 Detalhes construtivos do porta-isca estão sendo analisados junto ao fabricante, para 
torná-lo mais eficaz na proteção da fauna.  
 Em um teste onde porta-iscas foram colocados lado a lado e intercalando, uns com 
dodecacloro e outros com sulfluramida, registrou-se uma diferença de consumo. As iscas 
cloradas foram mais carregadas que as iscas com sulfluramida. O fato foi comunicado ao 
fabricante da isca com sulfluramida e novos testes estão previstos. 
 
O Aero System da FMC*** 
 
 Trata-se de um equipamento que introduz o formicida no formigueiro via aerosol. O 
princípio ativo inseticida é a bifentrina, um piretróide. 
                                                 
* MECPREC – Mecânica de Precisão Industrial e Comércio Ltda. Estrada Rodrigues Caldas, 2191 A, CEP 
22713-370 – Rio de Janeiro, RJ – Fax (012) 448-5768 
** INJEFLORA – Indústria e Comércio de Materiais Plásticos Ltda. Av. João Paulo Revlon, no 3161, Bairro 
São Gabriel – União da Vitória, PR, Fone (0425) 22-5544 out 22-3887. 
*** FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda – Divisão Agroquímica – Av. Dr. Moraes Sales, 711 – 2º, CEP 
13010-001, Campinas – SP – Fax (0192) 32-8147 
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 Aplicando o produto por saturação, obtiveram-se resultados satisfatórios o que 
justifica a continuidade dos testes. 
 Os testes foram realizados em ninhos de Atta sexdens e Atta laevigata. 
 
O COMBATE ÀS FORMIGAS E A FAUNA SILVESTRE 
 
 O monitoramento de fauna silvestre na DURATEX procura identificar impactos da 
silvicultura intensiva sobre os animais, prevenindo e controlando danos. 
 O exame de conteúdos estomacais de animais silvestres tem revelado a importância 
de algumas espécies no controle natural de formigas cortadeiras. Um dos registros mais 
reveladores é o de um gavião (Phalco sparverius), em cujo papo foram encontrados 116 
abdômens de içás. Em todas as espécies de tatus registrados nas fazendas da DURATEX 
em São Paulo, já foram encontradas partes de saúvas. Observando o tatu-galinha (Dasypus 
novencinctus), constata-se a importância desse animal pelo hábito de caçar içás já no seu 
abrigo subterrâneo horas após as revoadas. 
 
EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 
 
Referente à legislação 
 
 Deverão ser mais rigorosas as leis de proteção ambiental e da saúde dos 
trabalhadores. Portanto os métodos e produtos utilizados no combate às formigas 
cortadeiras deverão garantir a qualidade ambiental e a segurança dos aplicadores. 
 É preciso ter em mente que iscas formicidas contém um biocida, ao mesmo tempo 
em que possuem um atrativo não específico só às formigas cortadeiras. As autoridades, 
pressionadas por organizações não governamentais, poderão proibir o uso da isca formicida 
a céu aberto, sem uma proteção adequada da fauna silvestre. 
 
As estratégias de combate 
 
 As vantagens que o cultivo mínimo apresenta para a conservação do solo, retenção 
de água e redução de custos de implantação compensam o maior dispêndio de recursos em 
combate às formigas cortadeiras. 
 Assim, neste momento, preconiza-se um sistema de combate às formigas cortadeiras 
baseado em porta-isca formicida, em distribuição sistemática, visando o controle de 
formigueiros não localizados. Simultaneamente. para os formigueiros localizados, seria 
feito o combate com um equipamento da linha do "Aero System".  
Aumenta a importância de um combate eficiente antes do corte raso, quando os 
formigueiros ainda não foram afetados pelo impacto de máquinas que os desestruturam, 
gerando os formigueiros amuados. 
 As frequências de combates em áreas de manutenção devem ser revistas em função 
dos novos métodos e produtos. 
 
Pesquisas 
 
 Consideram-se prioritárias, a curto prazo, as seguintes linhas de ação 
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 1. Estudo de bioecologia das formigas cortadeiras, enfocando: 
 
 a) Correlações entre operações florestais e desestruturação de formigueiros; 
 b) Correlação entre tipos de solo e níveis de infestação de formigas; 
 
 2. Inseticidas de menor impacto ambiental e mais seguros quanto aos riscos de 
intoxicação do trabalhador florestal. 
 
 3. Importância do controle natural de formigas cortadeiras avaliando-se 
eficiência das diferentes espécies animais no controle da praga. 
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CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS NA COPENER 
 
 

Saldanha, L.1 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A Copener Florestal Ltda, tem por objetivo a produção de madeira para fabricação 
de Celulose branqueada, no litoral Norte da Bahia. 
 O comportamento climático desta região é bastante complexo, face à conjunção de 
diferentes sistemas de circulação atmosférica. Estas variações influenciam sensivelmente 
no regime das chuvas. 
 A temperatura média anual é de 24oC e umidade relativa do ar situa-se entre 70 e 
80%. 
 Predomina a região a agropecuária de subsistência, onde as criações de gado são 
realizadas, em sua maioria sem uso de cercas. 
 É neste contexto que se desenvolvem os trabalhos de monitoramento e controle das 
formigas cortadeiras na Copener. 
 
OBJETIVO DO MONITORAMENTO E COMBATE 
 
 Reduzir os custos globais do combate às formigas através do levantamento de 
infestações locais, do conhecimento das espécies mais agressivas e de suas preferências 
quanto ao forrageamento. 
 Trabalhar sempre que possível de forma terceirizada, buscando-se analisar e 
compatibilizar custos e qualidade necessários à atividade. 
 
PROGRMAA DE MONITORAMENTO 
 
 Para alcançarmos nosso objetivo foi importante o desenvolvimento do sistema de 
monitoramento, permitindo a organização de informações acumuladas ano a ano, 
diferenciando-se as infestações por talhão, analisando-se níveis de danos e áreas de 
potencial combate para o próximo período, em função das reinfestações. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 Prevê-se para o exercício 94 uma infestação em torno de 25 m2 de formigueiro 
(saúva) por hectare, quando percebe-se desfolha de até 100% de uma árvore por hectare, 
momento em que inicia-se o combate. 
 O orçamento para o exercício 1993 previa realização do combate (manutenção) por 
terceiros em 63.7675 ha (incluso faixa de proteção), a um custo aproximado de Us$ 
414.000,00. Foram combatidos 43.639 há ao custo total de Us$ 390.71700, com uma 
economia de Us$ 23.283,00, mesmo com o aumento no preço das iscas formicida em 250% 
                                                 
1 Eng. Florestal – Copener Florestal Ltda. 
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no início do exercício e a renegociação dos valores em março/93 de Us$ 6.60/ha para Us$ 
10.50/ha. 
 Os custos previstos para monitramento e combate (manutenção) no exercício 1994 
são Us$ 1.50 e Us$ 5.50/ha respectivamente, devendo ser monitorados 49.000 ha e 
combatidos 43.000 ha de florestas. Acredita-se numa economia de Us$ 126.000,00 em 
relação ao orçado (Us$ 436.000,00) para este exercício. 
 A equipe necessária para o monitoramento e combate à formiga neste exercício será 
de 10 a 20 homens respectivamente. O contingente utilizado no exercício anterior foi de 80 
homens. 
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CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS NA KFPC - PR 
 
 

Bansho,J.Y.1 
Carneiro, D.A.1 

Cordeiro, L.1 

 
RESUMO 
 
 De forma genérica pode-se afirmar que não há áreas de pastagem, floresta nativas 
ou reflorestamentos no Brasil sem formigas cortadeiras. A participação destas formigas na 
biodiversidade mantida pelo ecossistema, deve ser equilibrada. 
 No setor de reflorestamento, se não controlada, as formigas terão influência 
desastrosa nos resultados visados. Portanto, o investimento no controle deste inseto é de 
suma importância dentro da nossa atividade florestal. 
 Os primeiros reflorestamentos da Klabin do Paraná, iniciaram-se na década de 40. 
Desde então foram tentados diversos modelos de controle. O método utilizado atualmente é 
descrito neste trabalho. Recentemente, com a proibição dos organoclorados novas 
tecnologias de controle estão sendo desenvolvidas na empresa. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S/A está localizada no município de 
Telêmaco Borba - Paraná, possuindo propriedades florestais neste e em outros municípios 
vizinhos, tendo como finalidade básica suprir de matéria prima na sua unidade fabril para 
produção de papel e celulose, assim como atender a demanda de serrarias e laminadoras da 
Região. 
 
 Este maciço de florestas está assim constituído: 

 Área total      216.000 ha  
 Floresta plantada     118.000 ha 
 Área florestal de preservação permanente      82.000 ha 
  
 A área plantada é assim distribuída: 

 Pinus taeda       58.000 ha 
 Eucalyptus spp.      34.000 ha 
 Pinus elliottii       16.000 ha 
 Araucaria angustifolia       9.000 ha 
 Outras espécies       1.000 há 

                                                 
1 Técnicos da Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S/A 
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 Os primeiros reflorestamentos em Monte Alegre foram iniciados em  1943, com os 
gêneros Araucaria e Eucalyptus. As espécies Pinus taeda e P. elliottii foram introduzidas 
a partir de 1951. 
 Desde então houve uma preocupação constante em relação ao controle de formigas 
cortadeiras, utilizando os produtos químicos disponíveis na época: gases tóxicos 
(Bisulforeto de carbono, Brometo de metila) e pós finos com ingredientes ativos (Aldrin 
5%, Heptacloro 5%). 
 A partir de 1970 teve início o uso da ISCA GRANULADA, à base de 
DODECACLORO (Organoclorado), produto que contribuiu para melhorar a operação de 
combate às formigas principalmente do gênero Acromyrmex, onde até então era 
dispendiosa e improdutiva. 
 Porém, a isca granulada utilizada diretamente sobre o solo apresentava problemas 
com a umidade do solo, sereno e chuva; o que fez a Empresa procurar novas alternativas. 
Utilizando-se de anteparo denominado porta isca, cuja idéia foi de ter uma extensão de 
armazenagem da isca além da minimização dos danos causados a fauna, em 1981 foram 
efetuados os primeiros testes com emprego de PORTA-ISCAS com resultados positivos no 
rendimento da operação e melhoria da qualidade. 
 A partir de 1992, em conseqüência da LEI FEDERAL 7802/89, houve a proibição 
do uso dos Organoclorados como defensivos agrícolas no Brasil, novas alternativas estão 
sendo desenvolvidas em parceria com as indústrias químicas do ramo, para encontrar um 
produto similar que não signifique um retrocesso em relação aos resultados já alcançados 
com o uso das iscas granuladas. 
 O programa de reflorestamento da Empresa tem sido em média 5.000 ha/ano, o que 
demanda uma área de combate efetiva de aproximadamente 18.000 ha anuais, entre 
implantação e manutenção ao custo médio de US$ 12,38/ha. 
 
Formigas cortadeiras existentes na região com florestas da IKPC (ANEXO 1) 
 
 1 - Gênero Acromyrmex 
 
  A) Acromyrmex disciger (Mayer, 1987) - Quenquém mirim 
  B) Acromyrmex niger (F. Smith, 1858)  - Quenquém mineira 
  C) Acromyrmex crassipinus (Forel, 1909) - Quenquém de cisco 
 
 2 - Gênero Atta 
 
  A) Atta sexdens rubropilosa (Forel, 1908)  
  B) Atta leavigata (F. Smith, 1858) 
 
MATERIAL E MÉTODO 
 
 São empregados os seguintes produtos: 
 
 - Isca granulada "Mirex-s" a base de Sulfluramida para o controle da saúva e 
mineira, sendo aplicada diretamente ao redor do olheiro ou através do uso de porta-iscas. 
 - Pó seco a base de clorfenvifos 5%, através de polvilhadeira "mata formiga", no 
combate à quenquém de cisco. 
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 O método utilizado pela Empresa é o seguinte: 
 
 1º - Combate: Realizado imediatamente após o preparo do solo, onde percorre-se 
toda a área destinada ao plantio assim como as divisoras (bordaduras), procurando localizar 
olheiros (formigueiros) pelo sistema de rastreamento para aplicação do formicida específico, 
conforme mostra a tabela de dosagens de formicida (ANEXO II). 

A equipe é composta de 20 trabalhadores florestais, comandados por um líder. No 
encerramento das atividades diárias é preenchida um planilha registrando a área trabalhada, 
produtos utilizados, mão de obra, gênero das formigas encontradas e rendimentos (ANEXO 
III). 

 
2º - Combate: Realizado logo após o plantio, pelo sistema de rastreamento, 

identificando as plantas danificadas pelo ataque das formigas. 
 Neste caso, basicamente usa-se o porta isca. Da mesma maneira, registram-se os 

dados das atividades na planilha. 
 
3º - Combate: Também denominado de "combate de manutenção", realizado após a 

limpeza da área, quando então é avalizada a necessidade, ou não, de mais intervenções. 
 

COMBATE EM ÁREAS DE BROT AÇÃO DE Eucalyptus 
 
 Decorridos 90 dias do corte raso (talhadia), é igualmente realizado o rastreamento, 
sendo que a aplicação do produto específico é localizada na área atacada através de porta 
iscas. 
 
COMBATE EM FLORESTAS JÁ FORMADAS 
 
 Há um controle sistemático das colônias de saúvas e quenquens através dos vigias 
florestais, que percebendo um ataque procuram eliminar o formigueiro utilizando isca 
granulada. 
 
VANTAGENS DO USO DE PORTA-ISCAS 
 
 - Proteção do produto contra umidade; 
 - Viabilidade do uso em épocas chuvosas; 
 - Redução de falhas de aplicação, motivado pelo aplicador; 
 - Possibilidade de reaproveitamento do material; 
 - Maior rendimento operacional e conseqüente redução da mão de obra;  
 - Fácil manuseio do produto e maior segurança do aplicador; 
 - Minimização dos danos causados à fauna. 
 
MONITORAMENTO 
 
 A eficácia do controle das formigas cortadeiras é avaliada através de um 
levantamento de sobrevivência das mudas, que é realizado após os plantios (30 dias para o 
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Pinus e 15 dias para o Eucalyptus), através do qual é indicada a percentagem do ataque das 
formigas, assim como outras causas de perdas de mudas (ver anexo IV). 
 
RENDIMENTO 
 
 O rendimento médio de operação é de 7,5 hs/ha. (ANEXO V). 
 
CONCLUSÃO 
 
 Dentro das nossas condições, consideramos o nosso atual sistema de controle 
satisfatório, mas não ideal. Procurando melhorar a produtividade da operação mediante 
aplicação de novas tecnologias, foi constituída uma equipe interna de trabalho (dentro da 
PKQT - Programa Klabin de Qualidade Total da Empresa) com a missão de estudar uma 
redução de custos e melhorar a qualidade no controle de formigas cortadeiras. 
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(ANEXO I) 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS FORMIGAS POR GÊNERO EM MONTE ALEGRE 
Fonte: Proteção Florestal, 1993 
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(ANEXO II) 
 

TABELA DE DOSAGENS DE FORMICIDA 
 

FORMIGAS FORMICIDA DOSAGEM 

Acromyrmex crassipinus 
(Quenquém de cisco) Pó seco 5% 

50 gramas/Formigueiro, 
podendo variar dependendo 
da área. 

Acromyrmex niger 
(Quenquém mineira) Isca Granulada 

10 gramas/olheiro quando 
diretamente no olheiro Porta 
isca 30 gramas 

 Pó seco 5% 50 gramas/planta podendo 
vriar dependendo da área 

Atta sexdens rubropilosa Isca Granulada 10 grama/m2 
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(ANEXO III) 
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(ANEXO IV) 
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(ANEXO V) 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CONTROLE ÀS FORMIGAS CORTADEIRAS 
EM MONTE ALEGRE 

 
(ANO 1993) 
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SISTEMA MONITORADO DE CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS NA 

MANNESMANN 
 
 

Morais, E.J. de 1 
Oliveira, A.C. de 1 

Barcelos, J.A.V.1 
Cruz, J.E. da 1 

 
 Os novos tempos de recursos escassos e elevada competitividade exigem das 
empresas ações constantes de redução de custos, melhoria da qualidade intrinseca dos seus 
produtos e pronto atendimento aos seus clientes. Dentro desta linha, a Mannesmann procura 
vencer seus desafios na área florestal, através de uma rápida evolução tecnológica, com a 
finalidade de manter viável o carvão vegetal para a sua siderurgia. 
 Um dos grandes problemas da atividade florestal brasileira em particular é o uso 
intensivo de mão-de-obra. Como exemplo, a Mannesmann há quatro anos utilizava cerca 
um milhão de homens-hora por ano no combate às formigas cortadeiras a um custo de mais 
de um e meio milhão de dólares por ano. A procura de melhoria da qualidade no combate à 
formiga cortadeira foi um dos grandes pontos atacados pela empresa. 
 Inicialmente foi feita uma avaliação detalhada do processo utilizado há duas 
décadas pela Mannesmann no combate à formiga, que era basicamente o mesmo da maioria 
das outras empresas florestais. Alguns pontos com boas oportunidades de melhorias se 
destacaram: 
 
 a) A atividade de combate às formigas quenquém (gênero Acromyrmex) consumia 
muita mão-de-obra com baixa eficiência devido a fatores como: populações elevadas 
(média de 200 a 400 formigueiros/hectare, sendo comum até 2.000 e chegando-se ao 
extremo de se encontrar 10.040 formigueiros/hectare), colônias de pequeno porte etc. 
 b) Havia um combate a intervalo de tempo pré-determinado empiricamente (de seis 
em seis meses), sem considerar a infestação. 
 c) Não havia uma avaliação técnica-econômica do processo anterior, isto é, uma 
relação custo/benefício. 
 
 Considerando os pontos acima e baseando-se que a explosão populacional de 
formigas cortadeiras é mais lenta do que a maioria das pragas desfolhadoras do eucalipto, 
foi feita uma proposta de mudança na metodologia de controle, com a implantação do 
SIMFOR - Sistema Monitorado de Controle de Formigas Cortadeiras. Na 
oportunidade a Mannesmann desenvolveu uma máquina de distribuição de iscas, baseada 
nas adubadeiras florestais da empresa, denominada de Isqueira, com possibilidade de 
mecanização do processo, especialmente para o controle de quenquém. 
 O objetivo do sistema visa definir as áreas críticas que necessitam realmente de 
controle, com diferentes métodos para as fases silviculturais, classes de infestação e 
espécies de formigas incidentes. O SIMFOR surgiu também com o propósito de 
                                                 
1 MANNESMANN FI-EL FLORESTAL 
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racionalizar o uso da mão-de-obra, dinamizar o processo operacional, elevar a eficiência e 
qualidade das operações, bem como a redução dos custos do processo. 
 É um sistema que envolve um grupo de atividades interligadas no processo de 
combate às formigas cortadeiras, no qual o monitoramento é a base de todas as tomadas de 
decisões, pois ele dá uma precisa diagnose das populações das formigas em cada um dos 
aproximadamente 5.000 talhões reflorestados da Mannesmann. A palavra controle no nome 
do novo sistema muito apropriadamente faz referência à nova mentalidade de controlar as 
populações de formigas cortadeiras a níveis que não causem danos econômicos, à 
semelhança do procedimento em relação às demais pragas do eucalipto. 
 A tomada de decisão para o controle é feita com base num programa de computador, 
que processa os dados dos formulários de campo (em anexo), fornecendo os coeficientes de 
risco. Estes coeficientes são calculados considerando os potenciais de consumo dos 
formigueiros, ou seja, avalia a quantidade de formigueiros (coeficiente de freqüência) e 
porte dos formigueiros (coeficiente de potencial de dano), conforme exemplo em anexo. 
 Os coeficientes de risco dos talhões são divididos em três categorias: a) situação 
normal (coeficiente menor ou igual a 3), b) situação de alerta (coeficiente de risco maior 
que 3 e menor que 6) e c) situação de combate (coeficiente igualou maior que 6). A 
prioridade para o combate segue a ordem descrescente dos coeficientes de risco. 
 A tabela anexa mostra as fases do sistema, no qual atuam 3 equipes: a) coordenação, 
que é exercida por um técnico agrícola treinado especificamente para a função, b) 
monitoramento, com 2 trabalhadores qualificados, que se locomovem conjuntamente em 
uma moto fazendo o levantamento das populações de formigas cortadeiras e c) controle, 
com equipes de dosagem única (um feitor para onze braçais) e de distribuição sistemática 
(uso da isqueira). 
 A administração operacional do sistema (em anexo) é feita pelos engenheiros chefes 
das regiões administrativas e a coordenação técnica e de desenvolvimento é feita pelo 
engenheiro de proteção florestal da área de manejo, no Departamento de Engenharia 
Florestal. Periodicamente são feitos relatórios de evolução do sistema. 
 O monitoramento é visual, ou com sonda quando necessário, utilizando-se parcelas 
de 720 m2 (80 m x 9 m), nas quais são medidos e contados os formigueiros, com 
preenchimento dos formulários em anexo. No caso de florestas em manutenção são 
registrados apenas os sauveiros; no caso de plantio e regeneração considera-se as espécies 
de quenquém. A intensidade de amostragem é de uma amostra para cada cinco hectares. 
 Algumas informações adicionais são anotadas, tais como presença de outros 
desfolhadores (besouros, lagartas etc.), animais, formigueiros em áreas de vizinhos, 
carreadores, reservas etc. No caso de alta incidência de formigueiros fora das parcelas 
também faz-se o registro no campo de observações. O monitoramento de avaliação de 
eficiência do combate é feito em um por centro dos formigueiros, noventa dias após o 
combate. 
 O sistema de controle através da dosagem única é utilizado para o controle das 
formigas saúvas, aplicando-se, através de um dosador, o formicida isca apenas nos olheiros 
de carregamento e naqueles sobre o formigueiro sem movimento recente de terra solta. Não 
se mede as áreas dos formigueiros, com exceção daqueles que tenham mais de 25 m2, nos 
quais a dosagem é por área. Os vigilantes fazem o controle de áreas de baixas infestações. 
 No controle de quenquenzeiros utiliza-se o método da distribuição sistemática do 
formicida isca, com o uso da isqueira, que deve ser precedido pela dosagem única no 
controle prévio dos sauveiros. As aplicações devem levar em consideração horários sem 
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presença de orvalho. A isqueira, puxada por um pequeno trator, deve passar de 6 m em 6 m. 
A dosagem (kg de isca/ha) depende do nível de infestação das áreas. 
 
Os resultados do SIIVIFOR nos dois últimos anos mostram os seguintes números: 
 
 - Rendimento do monitoramento (ha/monitor/dia) = 103(92) e 114(93) 
 - Rendimento da dosagem única (Homem hora/ha combatido) = 2,43(92) e 1,86(93) 
 - Rendimento da isqueira (h.máq/ha) = 0,34(92) e 0,38(93) 
 - Área combatida com a dosagem única (ha) = 7.622(92) e 90.393(93) 
 - Área combatida com distribuição sistemática (ha) = 14.675(92) e 13.749(93) 
 - Consumo de isca na dosagem única (kg/ha combatido) = 2,75(92) e 2,48(93) 
 - Consumo de isca na distribuição sistemática (kg/ha) = 9,45(92) e 8,54(93) 
 - Área combatida anualmente (%) = 53(92) e 65(93) 
 
 Em anexo são apresentados os custos operacionais anuais e a evolução do SIMFOR, 
nos quais concluese que houve uma grande melhoria do processo de controle de formigas 
cortadeiras na Mannesmann, com destaque para os seguintes ponto positivos: diagnose 
detalhada das infestações, grande redução de mão-de-obra e custos, ausência de explosão 
populacional, melhoria geral do sistema operacional, melhoria e controle da eficiência do 
processo, melhor controle estatísitco e participação no conjunto de sistemas florestais da 
empresa. 
 Como pontos negativos do SIMFOR destacam-se: paradigma do efeito visual (a 
cultura anterior de combate às formigas não permitia o corte de folhas mesmo a baixo 
níveis de danos econômicos), alto custo da isca formicida na atual conjuntura, deficiência 
do programa de informática, falta de sincronia de preparo de área e controle, pouco 
monitoramento de eficiência e ausência de estudos técnicos específicos (por exemplo, a 
avaliação de eficiência de novos formicidas leva em consideração apenas a área média dos 
formigueiros e ignora a moda, que é muito mais indicativa da capacidade dos formicidas 
eliminarem os sauveiros conforme os seus tamanhos). 
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DETALHES BIOLÓGICOS 
 

 
De: 6.000  - Içás fêmeas aladas – 2 sauveiros 
 5.850  - Morrerão em 3 meses 
    147  - Morrerão nos 12 meses seguintes – 1 Olheiro 
        3  - Darão origem sauveiro adulto – 0,05% 
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SIMFOR – SISTEMA MONITORADO DE CONTROLE DE FORMIGAS 
CORTADEIRAS 

 
CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS 

 
ANO 

1992 1993 ATIVIDADE 
DÓLARES/ANO 

MONITORAMENTO 
DOSAGEM ÚNICA 
DISTRIBUIÇÃO SISTEMÁTICA 
COORDENAÇÃO 

53.611 
277.713 
111.819 

88.962 

48.330 
530.427 
225.005 

66.816 
TOTAL ANUAL 523.105 870.578 
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SIMFOR – SISTEMA MONITORADO DE CONTROLE DE FORMIGAS 
CORTADEIRAS 

 
EVOLUÇÃO DO SIMFOR 

 

ANO 
HOMEM-

HORA 
(BRAÇAL) 

NÚMERO DE 
BRAÇAIS 

CONSUMO 
DE ISCA (1) 

CUSTO 
(DÓLARES/ANO) 

1989 
PROPOSTA (1) 
1992 
1993 

9869.480 
281.500 
112.856 
168.221 

493 
158 

88 
131 

161 
368 
291 
342 

1.701.400 
1.600.000 

532.106 
870.578 

 
(1) Proposta para mudança do processo de combate à formiga. 
 


