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Resumo: As plantações florestais de eucalipto no Brasil representam 72% da área total de florestas
plantadas e atingem 5,56 milhões de hectares. Desse total, aproximadamente 1 milhão e 225 mil ha
estão nos estados de São Paulo e Paraná, respectivamente. Os produtos florestais representaram
5,5 % do PIB Industrial Brasileiro e R$ 60,6 bilhões de reais em 2014, respectivamente (IBÁ, 2015).
A eucaliptocultura brasileira, em especial nos Estados de São Paulo e Paraná, está convivendo com
a volta de uma importante praga. Trata-se do gorgulho-do-eucalipto Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae), praga de origem australiana e distribuída em países de quatro continentes
(África, Américas do Sul e do Norte e Europa). Este inseto tem causado desfolhamento total e em
ponteiros de árvores de eucalipto de diferentes idades. Essas injúrias causam um superbrotamento
das árvores, e uma redução na produção em volume de madeira de até 29%. A principal tática de
manejo do gorgulho-do-eucalipto é o controle biológico com o parasitoide de ovos Anaphes nitens
(Hymenoptera: Mymaridae). Esse parasitoide, também originário da Austrália, foi introduzido pela
Argentina em 1928 e dispersou naturalmente pelo Uruguai e Brasil, onde foi detectado na década
de 1950. A praga foi encontrada em Santa Catarina e Paraná na década de 1980, em São Paulo
em 1992 e no Espírito Santo em 2003 e tendo o parasitoide A. nitens se dispersado junto com a
praga, com exceção do Espírito Santo, onde foi introduzido em 2004, sempre com alta eficiência
de controle (WILCKEN; OLIVEIRA, 2015). Porém, o gorgulho-do-eucalipto ressurgiu na região sul
do Estado de São Paulo em dezembro de 2012 e vem se disseminando para sua a região central
e para o nordeste do Paraná. Nestes Estados, a taxa média de parasitismo tem variado entre 30 a
60 %, sendo inferior a de 90 % de parasitismo que é verificada em outros Estados. Esta diferença
na eficiência do parasitoide pode estar relacionada às condições climáticas do local. A redução
da eficiência de A. nitens também foi constatada nos últimos anos em Portugal, Espanha, Chile e
África do Sul. Para o manejo de G. platensis esses países estão optando pela prospecção de novas
espécies de parasitoides, como Anaphes tasmaniae e A. inexpectatus (Hymenoptera: Mymaridae)
associados com metodologias de controle químico e microbiano, visando assim a complementariedade de seus efeitos conforme o conceito de manejo integrado de pragas.
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INTRODUÇÃO
O eucalipto no Brasil
No início do século XX, o eucalipto foi introduzido no Brasil buscando suprir as necessidades
de lenha, postes e dormentes, para utilização nas estradas de ferro pela Companhia Paulista de
Estrada de Ferro (MORA; GARCIA, 2000).
O setor de base florestal no Brasil é um dos mais desenvolvidos e competitivos do mundo. No
mercado interno, as florestas plantadas abastecem os segmentos de celulose e papel, construção civil, movelaria, embalagens, energia, siderurgia, entre outros, sendo considerado de extrema
relevância.
As áreas reflorestadas com espécies arbóreas para fins comerciais somam no Brasil mais de
7,7 milhões de hectares, sendo que apenas a eucaliptocultura é responsável por 73% deste total.
Quando analisamos o uso do solo no país, as áreas de plantios comerciais de florestas correspondem a menos de 1% deste total (IBÁ, 2015).
Deste total de 7,7 milhões de hectares, quase cinco milhões são auditados por pelo menos
algum órgão certificador, seja FSC ou Cerflor/PEFC. Estes selos são reconhecidos internacionalmente e asseguram o compromisso do setor com boas práticas de gestão dos recursos naturais
e cumprimento da legislação vigente (BRASIL, 2012), além do respeito às questões trabalhistas e
sociais. As atividades florestais são fiscalizadas e monitoradas por órgãos ambientais, respeitam
regras estabelecidas pelas certificações internacionais, que em muitas vezes extrapolam as leis
nacionais e são consideradas exemplares no que diz respeito às questões ambientais e sociais.
Outra informação que demonstra a preocupação do setor com os aspectos ambientais é a
conservação de florestas nativas. Para cada hectare de floresta comercial, 0,65 hectares de floresta nativa são preservados, enquanto na agropecuária, esta relação cai para 0,07 hectares preservados (IBÁ, 2015).
Além da preocupação ambiental o setor foi responsável por manter 610 mil empregos diretos,
sendo que segundo estimativas do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social) o número de postos de trabalhos diretos, indiretos e de efeito de renda sejam da ordem
de 4,23 milhões. Aliado a isto, em 2014 os investimentos empregados no país, em programas de
educação ambiental, projetos sociais, expansão industrial, ampliação de base florestal etc., foram
de R$ 1,09 trilhão (IBÁ, 2015).
A produtividade dos plantios brasileiros com eucalipto é referência mundial. No ano de 2014 a
produtividade média foi de 39 m³/ha/ano, enquanto países como Chile e África do Sul obtiveram
produtividade média próxima a 20 m³/ha.ano. Enquanto no Brasil a área necessária para abastecer uma planta de celulose, com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas/ano, é de
140 mil hectares, na Escandinávia, este valor sobe para 720 mil hectares (IBÁ, 2015).
O eucalipto nos Estados de São Paulo e Paraná
Desde a década de 1970, a produtividade dos plantios de eucalipto triplicou. Boas práticas de
manejo florestal aliadas ao melhoramento genético ao longo do tempo viabilizaram a produção
de madeira em regiões de baixa oferta de recursos naturais e não aptas ao desenvolvimento de
outras atividades produtivas. Atualmente São Paulo e Paraná são o segundo e terceiro Estados
em área ocupada por florestas plantadas, respectivamente. Somando-se as áreas de plantio com
o gênero Eucalyptus em ambos os Estados, se ultrapassa a marca de 1 milhão hectares, o que representa mais de 20% do total de plantios deste gênero no país (IBÁ, 2015).
Os plantios de eucalipto nos Estados de São Paulo e Paraná são majoritariamente realizados
com clones melhorados geneticamente de híbridos das espécies de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla, que se consolidaram na região por sua produtividade, adaptabilidade e rendimento
industrial. Além deste, podemos citar também plantios de outras espécies, como Corymbia citriodora, Eucalyptus saligna, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii.
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Assim como para a economia nacional, o setor florestal também contribui de forma relevante
para a economia dos Estados. Em 2014 o valor bruto da produção do setor florestal no Estado de
São Paulo foi de R$ 10,1 bilhões, sendo que os tributos recolhidos no mesmo período foram de
R$ 1,2 bilhão. Considerando apenas o tributo de ICMS, foi recolhido aos cofres paulistas R$ 450
milhões. Já no Estado do Paraná o valor bruto da produção chegou a R$ 8,3 bilhões, com uma
arrecadação de tributos da ordem de R$ 1,3 bilhão para os cofres do Estado. Somados, ambos
Estados contribuíram com R$ 2,5 bilhões em tributos recolhidos (IBÁ, 2015).
Além dos impostos e receitas gerados aos Estados, o setor é fonte importante na garantia e
manutenção de empregos. Atualmente o setor emprega, quase um milhão de pessoas, considerando empregos diretos, indiretos e efeito renda em ambos Estados (IBÁ, 2015).
Considerando os benefícios ambientais, o setor é responsável por preservar 770 e 605 mil hectares de vegetação natural em São Paulo e Paraná, respectivamente. As áreas preservadas estão
alocadas em áreas de preservação permanente (APP), reserva legal (RL) e reserva particular do
patrimônio natural (RPPN). Ainda em São Paulo, só em 2014 restaurou-se 1,8 mil hectares do bioma mata atlântica. Desta maneira, para cada 3 hectares de florestas plantadas cerca de 2 hectares
de vegetação natural são preservadas pelo setor (IBÁ, 2015).
As áreas de vegetação nativa são conservadas no entorno das áreas produtivas de eucalipto,
por meio de plantios em mosaico com vegetação nativa, promovendo a formação de corredores
ecológicos, onde florestas plantadas e naturais compõe a paisagem, permitindo a regularidade na
disponibilidade de recursos hídricos, conservação do solo e incremento da biodiversidade local.
Esse modelo de manejo florestal vem sendo utilizado inclusive em áreas de fomento florestal.
O “Fomento Florestal” consiste em um programa de integração, onde pequenos produtores
são parceiros das empresas e passam a integrar sua cadeia produtiva. Nessa modalidade os produtores rurais tem acesso à tecnologia, como melhoramento genético, boas práticas silviculturais,
manejo integrado de pragas e extensão rural. Hoje, existem 44 e 57 mil hectares de florestas plantadas dentro dessa modalidade, respectivamente em São Paulo e Paraná, beneficiando milhares
de produtores rurais, garantindo um rendimento médio econômico de R$ 791/ha*ano, considerado competitivo perante outros usos da terra (IBÁ, 2014; IBÁ, 2015).
Além dos programas de fomento das empresas florestais, aproximadamente 50% dos plantios
de eucalipto nestes Estados estão concentrados em pequenas propriedades que desenvolvem a
atividade sem contratos pré-estabelecidos com as empresas florestais. Para esses produtores, o
impacto na produção proveniente de ataque de pragas e doenças é enorme, pois em sua maioria
não possuem estrutura financeira, acesso à informação e infraestrutura (equipamentos e máquinas) adequada às ações de combate e prevenção e, portanto, são os maiores prejudicados pela
ocorrência de situações adversas, como ocorre atualmente em surtos do gorgulho do eucalipto.

BIOECOLOGIA DA PRAGA
Existem atualmente no Brasil duas espécies de besouro desfolhador conhecidas como gorgulho-do-eucalipto no Brasil, Gonipterus platensis e Gonipterus pulverulentus, sendo a primeira comumente encontrada em surtos populacionais. Essa nomenclatura é recente, visto que apenas em
2012 um estudo molecular determinou a correção da identificação de espécies de Gonipterus em
todo o mundo. Até então, acreditava-se que as espécies que ocorriam no país eram Gonipterus
scutellatus e Gonipterus gibberus, respectivamente (MAPONDERA et al., 2012).
Os adultos de G. platensis (Figura 1) são curculionídeos de rostro curto, subcilíndrico e apresentam coloração geral castanho escura, com revestimento escamoso, e medem cerca entre 5,7
e 8,9 mm (machos) e 7,5 e 9,4 mm (fêmeas). Os adultos de G. pulverulentus são caracterizados
pelo tegumento castanho-claro à escuro; o corpo é densamente revestido por escamas curtas e
nos élitros há uma faixa mediana, oblíquo-transversal, de escamas pouco mais alongadas e claras, medindo entre 7,0 e 9,2 mm (machos) e 8,0 e 9,2 mm (fêmeas). (ROSADO-NETO; MARQUES,
1996; SANCHES, 1993).
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Figura 1. Exemplares adultos de Gonipterus pulverulentus (esquerda) e Gonipterus platensis (direita)

Em ambas espécies, as fêmeas depositam seus ovos em grupos, alinhados em uma ou duas
camadas recobertas por excremento escuro (escatoteca), estas posturas são depositadas em folhas jovens em expansão e brotações (TOOKE, 1955; SANCHES, 1993). Cada postura de G. platensis contém de 2 a 12 ovos (OLIVEIRA, 2006). As larvas desses insetos são ápodas, com cabeça
de coloração escura retraída sobre o tórax, corpo de coloração amarelo-creme, caracterizada no
caso de G. platensis pela presença de três faixas longitudinais verde-escuras (SANCHES, 1993;
ROSADO-NETO; MARQUES, 1996). Ao atingirem a fase de pré-pupa, as larvas lançam-se ao solo
onde se enterram e constroem uma pequena câmara pupal ovalada a cerca de 2 a 2,5 cm de profundidade, onde ficarão até a fase adulta (TOOKE, 1955).
O ciclo total de desenvolvimento de G. platensis varia de acordo com o hospedeiro e a temperatura ambiente. Em E. urophylla de origem seminal, o período larval teve duração média de 15,7
dias e o pupal de 31,4 dias, apresentando viabilidade larva-adulto de 69%. Já em E. grandis, esses
períodos estenderam-se para 37,6 e 37,5 dias, respectivamente, com viabilidade de larva-adulto
de apenas 12%. Já para E. camaldulensis, os valores apresentados foram intermediários, sendo
17,9 dias para o período larval, 32,6 para o pupal e viabilidade de 27%. Clones de híbridos de E.
grandis x E. urophylla apresentaram alta viabilidade, semelhante aos valores encontrados para E.
urophylla, embora o tempo de desenvolvimento tenha sido mais longo (OLIVEIRA, 2006), evidenciando assim a elevada capacidade de sobrevivência e adaptação a diferentes espécies e híbridos
de eucalipto (Tabela 1).
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Tabela 1. Duração e viabilidade larva-adulto (média + EP) de Gonipterus scutellatus em diferentes espécies e
híbridos de Eucalyptus (Temperatura: 26°C e fotofase: 13h) (OLIVEIRA, 2006).
Espécies
E. camaldulensis
E. grandis
'urograndis' VR3748
'urograndis' H13
E. urophylla
CV (%)

Período larva-adulto¹ (dias)
50,5 + 0,46 c
75,1 + 2,06 a
54,8 + 0,62 b
56,1 + 0,65 b
47,2 + 0,90 c
15,74

Amplitude (dias)
47 - 54
66 - 91
50 - 69
49 - 76
43 - 60
-

Viabilidade² (%)
27,0 + 4,23 b
12,0 + 3,14 b
50,0 + 4,47 a
59,0 + 8,14 a
69,0 + 3,14 a
36,61

¹ Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste não paramétrico de Nemenyi a 5% de probabilidade.
² Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste paramétrico de Tukey a 5% de probabilidade.

Os adultos de G. platensis podem ser bastante longevos, o que dificulta ainda mais o seu manejo. Em condições de laboratório (26º C) os adultos podem viver em média 223,9 dias quando
alimentados com E. urophylla, 75,2 dias em E. camaldulensis e 61,9 dias em E. grandis (OLIVEIRA,
2006) (Figura 2).

Figura 2. Ciclo biológico de G. platensis em E. urophylla. Adaptado de Oliveira, 2006.
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Em condições de campo, calcula-se que o inseto possa sobreviver de seis meses a um ano
e que haja entre duas a três gerações do inseto em condições climáticas europeias (MANSILLA,
2001). Durante esse período, o número de ovos que uma fêmea pode produzir chega até 700 (ARZONE; MEOTTO,1978), sendo a produção desses ovos sempre condicionada à existência de brotações nas plantas.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ESPÉCIES HOSPEDEIRAS
Atualmente, G. platensis encontra-se distribuído por quase todas as regiões produtoras de eucalipto no mundo, como Nova Zelândia, África do Sul, Quênia, Lesoto, Madagascar, Malaui, Ilhas
Mauricio, Moçambique, Suazilândia, Uganda, Zimbábue, Espanha, Portugal, França, Itália, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil (EPPO, 2005; WILCKEN; OLIVEIRA, 2015). Sendo
considerada como uma das pragas exóticas do eucalipto mais dispersas pelo mundo (Figura 3).

Figura 3. Distribuição geográfica do gorgulho-do-eucalipto G. platensis no mundo, em 2014 (Fonte: WILCKEN;
OLIVEIRA, 2015).

No Brasil, G. platensis (ex - G. scutellatus) foi identificado pela primeira vez em 1979 em Curitiba, no Estado do Paraná (FREITAS, 1979). Hoje, reconhece-se a presença dessa espécie nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Já a espécie G.
pulverulentus (ex - G. gibberus) foi detectado pela primeira vez no Brasil na década de 20 em Pelotas, no Rio Grande do Sul e atualmente encontra-se também nos demais estados da região Sul
do país (BARBIELLINI, 1955; KOBER, 1955; FREITAS, 1979; FENILLI, 1982; ROSADO-NETO, 1993;
WILCKEN et al., 2008a) (Figura 4).
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Figura 4. Distribuição de Gonipterus spp. no Brasil. Adaptado de Wilcken e Oliveira, 2015.

Ainda que presente no Brasil há muito tempo, até o ano de 2003 o gorgulho-do-eucalipto ocorria apenas de forma eventual e isolada, até que um grande surto da praga ocorreu no Espírito
Santo, atingindo cerca de 60.000 hectares. Provavelmente, a praga chegou ao Estado em caminhões com toras de eucalipto para serrarias no Espírito Santo e sul da Bahia. Na época, algumas
ações de manejo (controle biológico com fungos entomopatogênicos e parasitoide de ovos) possibilitaram o controle do inseto de forma a sua presença ser mantida apenas em níveis populacionais baixos (WILCKEN et al., 2008b).
No final de 2012, no entanto, observou-se a ressurgência do inseto na região Sul do Estado de
São Paulo, concentrando-se nos municípios de Itararé, Itaberá e Itapeva, em plantios comerciais
de híbridos de E. grandis e E. grandis x E. urophylla (SOUZA et al., 2014) (Figura 5).

Figura 5. Mapa de ocorrência de surtos de G. platensis em eucaliptais no estado de São Paulo em 2014 (SOUZA
et al., 2014).
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Apesar da tomada de ações intensas para o controle da praga seguindo o mesmo procedimento realizado anteriormente com sucesso no Espírito Santo, os surtos populacionais do gorgulho vêm se espalhando pelos Estados de São Paulo e Paraná. Esse inseto é capaz de passar por
grandes períodos de inanição e quando necessário agrupam-se sob as cascas do eucalipto para
abrigarem-se de condições climáticas adversas, o que facilita sua dispersão pelas rotas de transporte. A dispersão desse inseto está ocorrendo de forma natural, pelo voo dos insetos e antrópica,
pelo transporte de madeira em toras ao longo das estradas da região.
A dispersão anual do gorgulho relatada na Espanha foi de 30 quilômetros, enquanto no Chile
o valor variou entre 15 a 20 quilômetros, já para o Estado do Espírito Santo a dispersão mensurada foi de 75 quilômetros, enquanto observa-se que no Paraná a dispersão do inseto alcançou 100
km entre 2014 e 2015 (Figuras 6 e 7) (MANSILLA et al., 1995; SAG, 2015; ARACRUZ, 2006).
Em 2015, foi iniciado um trabalho de levantamento das áreas atacadas pela praga e intensidade desses ataques para avaliação da dimensão do problema enfrentado atualmente pelos produtores de eucalipto. Os dados foram obtidos por entrevistas realizadas com empresas florestais
e visitas realizadas a produtores florestais da região, classificando a intensidade dos ataques em
três categorias (Tabela 2).
Tabela 2.Classificação da intensidade de infestação de G. platensis em plantios de eucalipto.
Nível de infestação Critério
Insetos aparecendo de forma esparsa, insetos adultos permanecendo nas plantas. Até
Baixa
10% de desfolha dos ponteiros.
Presença de adultos e larvas alimentando-se das plantas. Entre 10% e 50% de desfolha
Média
dos ponteiros.
Ataque severo com presença de adultos, posturas e larvas de forma abundante e por
Alta
vezes recorrente. Mais de 50% de desfolha dos ponteiros

Figura 6. Mapa de ocorrência de surtos de G. platensis em eucalipto nos estados de São Paulo e Paraná, 2015.

Constatou-se então que a área atacada pela praga vem expandindo nos últimos anos (Figura
6), causando desfolhas consideráveis em plantações de eucalipto e apresentando-se em muitas
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áreas em alta infestação, já diferindo grandemente da situação encontrada em 2014 (Figura 5).
Os problemas decorrentes de seu ataque vêm atingindo não somente grandes, mas, pequenos e
médios produtores da região, representando um forte elemento de redução da produtividade das
áreas e da renda gerada pelo plantio de eucalipto.

Figura 7. Dispersão, em quilômetros, do gorgulho-do-eucalipto desde 2014 no norte do Paraná (Crédito da
Imagem: CAMARGO, 2016).

Diversas espécies do gênero Eucalyptus são atacadas por insetos do gênero Gonipterus em
maior ou menor grau. Na África do Sul, Tooke (1955) relata ataque severo, não sendo recomendado o plantio de 22 espécies, dentre elas algumas empregadas no Brasil como E. globulus, E.
smithii e E. viminalis.
Em outros países, as espécies E. globulus e E. viminalis foram as mais atacadas, havendo
também relatos de ataque em E. camaldulensis, E. punctata, E. urginera, E. maidenii e E. robusta
(EPPO, 2005).
No Brasil, G. platensis foi relatado ocorrendo em E. dunnii, E. globulus, E. saligna (var. protusa)
e E. viminalis (FREITAS, 1979). Também há ocorrência em E. grandis e híbridos de E. grandis x E
urophylla (SOUZA et al., 2014; WILCKEN et al., 2008a) e em clones de E. urophylla, E. urophylla
(var. platyphylla), E. grandis e E. saligna (SOUZA, não publicado). G. pulverulentus foi relatado causando graves danos a E. robusta, E. rostrata e E. viminalis (LUBIANCA, 1955).

INJÚRIAS E DANOS ECONÔMICOS
Tanto as larvas quanto os adultos do gorgulho-do-eucalipto causam injúrias nas plantas devido à
alimentação. Os adultos alimentam-se de folhas jovens a folhas de idade intermediária a partir das bordas, deixando-as com aspecto serreado. Em altas infestações, esses insetos podem passar a mastigar
ramos mais finos e jovens causando o acinturamento dos mesmos (TOOKE, 1955) (Figura 8).
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Figura 8. Serreamento típico de folhas atacadas por adultos do gorgulho-do-eucalipto (Foto: SOUZA, 2015).

São as larvas, no entanto, que causam maior dano às plantas uma vez que se alimentam exclusivamente das folhas mais jovens e de brotações no ápice da copa. Os ovos da praga são colocados em folhas jovens (brotações) e quando eclodem as larvas atravessam a folha e passam
a roer o tecido mais tenro, deixando orifícios na forma de rastros por onde passam. Esses rastros
logo secam e escurecem, deixando a folha com aspecto encarquilhado. Com o crescimento das
larvas, a partir do terceiro ínstar, passam a ser capazes de se alimentar indiscriminadamente das
folhas, deixando por vezes apenas a nervura central intacta (Figura 9).
Em plantações de eucalipto severamente atacadas é possível observar a desfolha completa
dos ponteiros (Figura 9) seguida pelo crescimento das brotações laterais da planta, caracterizando o envassouramento. O ataque em plantios mais jovens causa além da acentuada perda de
produtividade, bifurcação do fuste o que acarreta uma redução da resistência de árvores a quebra
durante o período de crescimento e dificuldades no momento da colheita, gerando um aumento
de resíduo pela operação (Figura 9) (SANCHES, 1993; TOOKE, 1955).
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Figura 9. (1) Injúrias em folha jovem ocasionadas por larvas recém-eclodidas. (2) Injúria causada por larva
de 3º instar. (3) Sintoma observado em plantio de Eucalyptus com ataque de larvas. Fotos: Souza,
2015. (4) Árvore bifurcada após ataques recorrentes do gorgulho-do-eucalipto. Foto: Soliman, 2014.
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Figura 10. Destaque para sintomas observados em campo pelo ataque do gorgulho-do-eucalipto. Foto: Camargo, 2016.

Os ataques do gorgulho-do-eucalipto podem ocorrer de forma intensa e recorrente, o que se
traduz em perdas de crescimento e produtividade. A literatura sobre a praga limita-se a poucas informações em relação a esses parâmetros.
Um levantamento realizado em uma área localizada ao sul do Estado de São Paulo visou avaliar esses parâmetros e obteve resultados bastante alarmantes. A tabela 3 sumariza os dados observados ao longo de dois anos e demonstra que fatores como a idade do plantio no início do
ataque e o material plantado podem influenciar na gravidade das perdas.
Tabela 3. Perdas em Altura, Diâmetro a altura do peito (DAP) e Incremento médio anual (IMA) em diferentes
híbridos de eucalipto atacados por Gonipterus platensis.
Material genético*
HGD
HGU
HGU
EGR
HGU
EGR

Atual
4,07
4,05
4,01
7,23
6,96
6,92

Idade (anos)
Início de ataque
2
2
2
5
5
5

Perdas devido ao ataque (%)
Altura
DAP
IMA
42,8
21,6
6,8
6,2
3,8
16,1
3,3
2,0
12,0
7,4
3,6
10,4
14,8
7,0
25,3
4,3
6,5
13,4

* HGD – híbrido E. grandis e E. dunni; HGU – híbrido E. grandis e E. urophylla; EGR – híbrido E. grandis.

Ataques iniciados em plantios aos dois anos de idade, as perdas em altura das plantas variaram, causando uma redução de crescimento de 3 a 21% em relação a plantios não atacados do
mesmo material. Convertendo esses números para o cálculo do Incremento Médio Anual (IMA),
híbridos de E. grandis x E. urophylla tiveram reduções semelhantes, crescendo em média de 12 a
16,1% menos que as testemunhas, enquanto que em híbrido de E. grandis x E. dunnii a redução
no IMA chegou a impressionantes 42,8% em relação a talhões não atacados (Tabela 3).
Em talhões onde o ataque ocorreu a partir dos cinco anos de idade, observou-se reduções de
até 14% em altura e até 7% no DAP, o que resultou em redução de 10,4 e 13,4% no IMA de híbridos de E. grandis e até 25% em híbrido de E. grandis x E. urophylla (Tabela 3).
Ainda com base nas informações da Tabela 2 a menor redução no IMA foi de 10,4%, enquanto
a máxima foi de 42,8% sendo a redução média para os dados analisados de 20%. Tendo em vista
estes cenários e área atacada pela praga, foram elaboradas as tabelas 4 e 5 que buscam estimar
o potencial de dano causado pela praga em três diferentes situações, com perdas de produtividade mínima, média e máxima observadas.
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Tabela 4. Estimativa de perdas econômicas por G. platensis em três severidades de ataque entre 2012 a 2015.
Redução
no IMA
10%
20%
40%

2012
R$ 95.550,00
R$ 191.100,00
R$ 382.200,00

Perdas econômicas (R$) em*:
2013
2014
2015
R$ 177.450,00
R$ 518.700,00
R$ 711.656,40
R$ 354.900,00
R$ 1.037.400,00 R$ 1.423.312,80
R$ 709.800,00
R$ 2.074.800,00 R$ 2.846.625,60

TOTAL
R$ 1.503.356,40
R$ 3.006.712,80
R$ 6.013.425,60

*Considerando o ciclo do eucalipto de 7 anos, o total de área atacada pelo gorgulho de 3,5 mil (2012), 6,5 mil (2013),19 mil (2014), 26
mil hectares (2015) (IPEF, 2016) e IMA médio de 39m³/ha.ano (IBÁ, 2015). Considerando o valor de R$ 40,00 m³ da madeira.

Tabela 5. Estimativas do potencial de perda econômico pelo ataque do gorgulho do eucalipto
Redução
no IMA
10%
20%
40%

Potencial de perdas econômicas (R$) em 2015*:
São Paulo
Paraná
TOTAL
R$ 26.649.877,80
R$ 6.117.629,70
R$ 32.767.507,50
R$ 53.299.755,60
R$ 12.235.259,40
R$ 65.535.015,00
R$ 106.599.511,20
R$ 24.470.518,80
R$ 131.070.030,00

* Considerando um cenário de ataque do gorgulho aos plantios de eucalipto nos Estados de São Paulo (976 mil hectares) e Paraná (224
mil hectares) e IMA médio de 39m³/ha.ano (IBÁ, 2015). Considerando o valor de R$ 40,00 m³ da madeira.

Portanto, estima-se que nos últimos quatro anos o cenário de menor perda econômica reflete
1,5 milhão de reais, enquanto o pior cenário ultrapassa os 6 milhões de reais. Analisando o potencial de perdas econômicas caso o gorgulho se disperse por todo Estado de São Paulo e Paraná
os prejuízos em perda de produção de madeira podem ultrapassar os R$ 131 milhões.
Outro ponto de preocupação é a crescente área infestada pela praga, com grande aumento
desde 2012 e tendência também observada em 2015, tendo atacado mais de 26 mil hectares neste último ano. Informações de campo indicam que nos últimos três anos a praga ocorreu durante
todo o ano, com maior população na primavera e verão, sendo assim, reinfestações são frequentes e exigem monitoramento diário para detecção. Levantamentos preliminares indicam que a área
atacada em 2016 pelo gorgulho continua a se expandir (IPEF, 2016).
Demais estudos visando melhorar as estimativas de perdas e danos devido ao ataque pela praga
vêm sendo realizadas, contudo, ainda sem resultados preliminares que possibilitem sua utilização.

MANEJO INTEGRADO DO GORGULHO-DO-EUCALIPTO
Manejo atual e novas perspectivas
O manejo integrado de pragas consiste numa série de ações que visam a manutenção dos
seus níveis populacionais em patamares adequados, que não causem dano econômico a atividade agro-florestal. Essas ações vão desde a escolha das espécies, variedades ou clones a serem
plantados até medidas de controle a serem tomadas em caso de surtos.
Até hoje, apesar de algumas pesquisas terem sido realizadas para avaliação de espécies não
hospedeiras ou não preferidas pelo inseto, poucos são os relatos de utilização de da resistência
de plantas para contenção de Gonipterus spp. Na África do Sul, Tooke (1955) foi pioneiro na recomendação de espécies menos atacadas para plantio visando à mitigação dos impactos causados
pelo inseto. Com o tempo, as substituições foram realizadas e 80% dos plantios foram ocupados
por E. grandis, considerado mais resistente do que as espécies plantadas anteriormente (TRIBE,
2005). Apesar desta troca, o gorgulho continua sendo uma praga importante na África do Sul.
Uma vez que a praga esteja estabelecida em uma área, o primeiro passo para a realização
do manejo integrado de qualquer praga é realizar o monitoramento dos níveis populacionais das
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mesmas. No caso do gorgulho-do-eucalipto, em áreas infestadas a constatação da presença do
inseto é realizada pela observação do sintoma de desfolha na parte superior das árvores.
Atualmente não há disponível no mercado nenhuma alternativa de monitoramento que seja
eficiente. Armadilhas adesivas amarelas, que são comumente empregadas no monitoramento de
pragas florestais são ineficientes e não há na literatura ou em forma comercial nenhum feromônio
disponível para a captura deste inseto. Desta forma, para realizar a contagem de indivíduos e tomada de decisão pelas formas de controle a única medida que pode ser tomada uma vez que o
plantio atinja certa altura é o abate de árvores, o que acaba se tornando uma perda a mais na produtividade. Em áreas com alta incidência da praga, existem relatos de corte de até 11.667 árvores
(o equivalente a 7 ha de plantio)desde 2014 apenas para o monitoramento do gorgulho-do-eucalipto, atividade esta, extremamente onerosa.
Para realização do controle, no Brasil existem atualmente apenas duas opções, a utilização do
produto comercial Boveril à base do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana e a multiplicação do parasitoide de ovos Anaphes nitens (Hymenoptera: Mymaridae).
O fungo Beauveria bassiana foi relatado em epizootias insetos adultos coletados em Itararé,
SP (BERTI FILHO et al., 1992). Há diversas cepas do fungo no controle de G. platensis, com taxas
de até 100% de mortalidade da praga em aplicação tópica em laboratório (WILCKEN et al., 2005).
Esse fungo pode ser ainda utilizado em conjunto com A. nitens, por não ser tóxico ao mesmo
(PEREZ OTERO et al., 2003). A aplicação do fungo exige condições ambientais que favoreçam a
inoculação e colonização do hospedeiro, sendo assim em épocas secas a eficiência de controle
na região chega a ser inferior a 20%. Além disso, na região o produto vem sendo aplicado e até o
momento tem controlado a praga pontualmente com reinfestações frequentes, sobretudo de áreas
vizinhas que não sofrem intervenção após 30 a 90 dias da aplicação.
O parasitoide Anaphes nitens, é originário da Austrália e foi introduzido no Brasil juntamente
com a praga. Atualmente, é o agente de controle biológico mais empregado em áreas com ocorrência de Gonipterus spp. As fêmeas de A. nitens são altamente especializadas em encontrar ootecas novas, onde depositam seus ovos dentro das posturas do gorgulho de maneira que de cada
ovo do gorgulho nasce um novo parasitoide ao invés de larvas da praga. O desenvolvimento de
A. nitens é de aproximadamente 17 dias à temperatura de 25,5º C (SANTOLAMAZZA-CARBONE et
al., 2006).
O início de um programa de manejo de G. platensis com agentes de controle biológico no
Brasil deu-se com um surto do gorgulho em plantios comerciais de eucalipto da região central do
Espírito Santo. O emprego de aplicações do fungo Beauveria bassiana aliada à criação massal e
liberação de A. nitens oriundo do Rio Grande do Sul possibilitou o rápido controle da praga, que
chegou a ameaçar a viabilidade do plantio de eucalipto da região (WILCKEN et al., 2008b). A figura 11 mostra a ação de ambos os agentes de controle.
Os mesmos agentes de controle continuam disponíveis e estão sendo utilizados no controle da
praga sem, no entanto, impedir seu avanço. Na região do sul do Estado de São Paulo, onde vem
ocorrendo a maior incidência de surtos de Gonipterus platensis cerca de 1,3 milhões de parasitoides já foram liberados desde o início do programa em 2014 sem que o nível de controle obtido no
Espírito Santo para a praga fosse obtido.
Assim como observado por trabalhos realizados na Espanha e na África do Sul, a grande extensão dos plantios de eucalipto, especialmente no Brasil, as variações microclimáticas e ecológicas e as flutuações populacionais da praga e do parasitoide fazem com que o impacto econômico
de G. platensis seja bastante expressivo sendo necessário que outras estratégias sejam integradas
ao manejo (SANTOLAMAZZA-CARBONE; ANA-MAGÁN, 2004; ECHEVERRI-MOLINA; SANTOLAMAZZA-CARBONE, 2010). Desta forma, a busca por novos agentes de controle biológico e a integração dos mesmos com os controles químico e microbiano é necessário para o manejo integrado.
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Figura 11. Fêmea de A. nitens parasitando postura de G. platensis (esquerda) e corpos de adultos de G. platensis tomados pelo crescimento do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana (direita).

Outros parasitoides de ovos vêm sendo importados e estudados em outros países com ocorrência da praga pois, semelhante ao ocorrido no Brasil, a praga apresentou uma ressurgência e as
estratégias de manejo adotadas não estão sendo eficazes para solução do problema. Atualmente, Anaphes tasmaniae e Anaphes inexpectatus foram introduzidos no Chile e Portugal, respectivamente, para realização do controle em regiões onde A. nitens não é suficientemente eficiente.
Mais recentemente, com uma intensificação da necessidade de conter a praga, o Chile iniciou as
tentativas importação e introdução de um parasitoide de larvas, Entedon magnificus (Hymenoptera: Eulophidae).
Quanto aos agentes de controle microbiológico, foi iniciada pesquisa com Bacillus thuringiensis var. tenebrionis, para o controle de larvas, causando 100% de mortalidade à larvas de 1º instar
(HORTA et al., 2015). A continuidade dessa linha de pesquisa deve comprovar a eficiência desta
cepa contra as larvas do gorgulho e a dose adequada para aplicação a campo, porém não existe
produto formulado com tal cepa no Brasil, o que dificulta a utilização num curto espaço de tempo.
Poucos são os relatos de estudos que visem ao controle de Gonipterus spp. com a estratégia
de uso de defensivos químicos sintéticos. No exterior, Santolamazza-Carbone e Ana-Magán (2004)
investigaram o efeito de aplicação tópica, residual e em testes de campo o efeito de Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, azadiractina, flufenoxuron e ethofenproxi em adultos, larvas e ovos de G.
platensis.
Echeverri-Molina e Santolamazza-Carbone (2010) testaram vários produtos contra G. platensis,
sendo constatado que em aplicação tópica, lambdacialotrina e cipermetrina foram tão eficientes
quanto Beauveria bassiana no controle de adultos, enquanto, que a exposição residual foi eficiente
apenas no tratamento com tiametoxam. A utilização de agrotóxicos, desde que manejada e acompanhada de liberações subsequentes de parasitóides de ovos, auxiliará na redução momentânea
da população da praga para evitar os danos e posteriormente a liberação dos parasitóides nas
áreas pulverizadas agirá caso a praga retorne ao local em baixa população.
Em 2015 foram conduzidos pelo Laboratório de Controle Biológico de Pragas Florestais
(LCBPF), localizado na Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP em Botucatu, SP, testes
avaliando diversos ingredientes ativos no controle de Gonipterus platensis. Neste estudo foram
testados: bifentrina, etofenprox, etiprole, pymetrozyne além de óleo vegetal, óleo de laranja e o
fungo Beauveria bassiana.
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Como resultados, os únicos dois produtos que mostraram eficiência de controle acima de 80%
foram a bifentrina e Beauveria bassiana (Boveril). Sendo que este último já se encontra registrado
para a praga no país, porém apresenta limitações operacionais para aplicação em épocas secas e
nos horários com elevada intensidade dos raios solares.
Atualmente não há nenhum produto químico registrado no Brasil para o controle de Gonipterus. Estudos mais aprofundados com defensivos químicos são necessários, pois são uma opção
para conter grandes surtos populacionais onde só o uso do controle biológico não atinge a eficiência necessária. Vale a pena ressaltar, que o uso de produtos químicos só seria utilizado em casos emergenciais, visto que a aplicação de inseticidas pode controlar 100% da população de insetos-praga, mas também pode causar a mortalidade de seus parasitoides (LOCH; MATSUKI, 2010).
Considerando o impacto que a praga tem causado e o potencial de que ela atinja novas áreas
e as opções de manejo existentes, sugere-se que seja elaborada uma estratégia regional que englobe grandes e pequenos produtores para ação conjunta no combate à praga.
Portugal, que possui como espécie predominantemente plantada E. globulus, altamente suscetível à praga, iniciou desde 2011 um Plano de Controle Nacional para G. platensis, com o objetivo
de englobar, num esforço comum, as instituições públicas e as privadas, assim como os Prestadores de Serviços, as Organizações de Proprietários Florestais e a Indústria de base florestal (ICNF,
2015). Esse Plano vem sendo executado de forma a atingir quatro objetivos simples (Figura 12),
subdivididos em ações pontuais de objetivos específicos, que são de responsabilidade conjunta
das entidades que constituem o grupo de trabalho.

Figura 12. Objetivos da 1.ª fase do Plano de Ação Nacional para o controlo das populações do gorgulho-doeucalipto em Portugal. Reprodução de ICNF, 2015.

No Brasil, onde a praga já atingiu com severidade muitas áreas principalmente nos Estados de
São Paulo e Paraná são necessários esforços semelhantes à Portugal, visando mitigar as perdas
econômicas por parte dos produtores e a dispersão do inseto para novas áreas de plantio. Para
tanto, medidas baseadas no manejo integrado de pragas devem ser utilizadas, aliando o conhecimento gerado pelos controles biológico, microbiano e químico, buscando combater a praga e
reduzir ao máximo qualquer impacto sobre o homem e meio ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, o assunto merece destaque no cenário fitossanitário florestal brasileiro contando investimentos em pesquisas voltadas à utilização dos conceitos do manejo integrado de
pragas. Seja, por meio de estudos de novas espécies de inimigos naturais, sobretudo, aquelas já
relatadas na literatura e com introdução confirmada em outros países, estratégias de controle químico visando impedir e reduzir a ocorrência de surtos populacionais do inseto, além da seleção de
materiais menos preferidos pela praga, visando uma sinergia de métodos na busca pela redução
das áreas atacadas pelo gorgulho.
Juntamente com a geração de conhecimento científico, é de essencial importância a participação dos governos estaduais, federal e academia na coordenação de medidas com abrangência
regional visando combater ao avanço da praga. Visto que, iniciativas pontuais não têm alcançado
êxito na contenção de sua dispersão e consequente mitigação dos impactos decorrentes do ataque desta praga aos reflorestamentos.
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