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s prejuízos causados pelas formigas
cortadeiras começam já na fase inici-

al dos plantios de pínus e eucalipto, e podem
ser irreversíveis por causa da fragilidade das
mudas. As plantas jovens e adultas também
sofrem com as desfolhas intensas e cons-
tantes, que podem afetar significativamente
o volume final de madeira. Para realizar o
controle efetivo das formigas cortadeiras é
fundamental conhecer as diferenças e carac-
terísticas de cada gênero, assim como o
momento e a forma correta de ação.

Mais de 15 anos de pesquisas, conduzi-
das pela Embrapa Florestas, Epagri e Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), com
apoio do Fundo Nacional de Controle de Pra-
gas Florestais (Funcema), sobre a dinâmi-
ca populacional e danos de formigas corta-
deiras em plantios florestais na região sul,
demonstram que vários fatores devem ser
levados em consideração para o manejo de
formigas cortadeiras em plantios florestais.
Entre eles estão o gênero do plantio flores-
tal (se é pinus ou eucalipto), se a área é de
implantação ou reforma o tempo de pousio
entre o corte raso e o novo plantio, o manejo
florestal do plantio anterior, a época de plan-
tio, o manejo de plantas daninhas, se a área
a ser plantada faz divisa com florestas nati-
vas e o gênero de formiga cortadeira encon-
trada no plantio.

No Brasil, os plantios de eucalipto ocu-
pam quase 6 milhões de hectares e estão
distribuídos por quase todo o território nacio-
nal. Já os plantios de pínus ocupam quase 2
milhões de hectares e está concentrado prin-
cipalmente na região Sul. Tanto as formigas
quanto sua voracidade são diferentes, depen-
dendo do cultivo e da idade do plantio. As
formigas cortadeiras pertencem a dois
gêneros: Atta e Acromyrmex. As formigas do
gênero Atta são conhecidas como saúvas, e
as do gênero Acromyrmex são conhecidas
como quenquéns. “As saúvas atacam duran-
te todo o ciclo florestal, podendo trazer gran-
des prejuízos na produção final de madeira.
Já as quenquéns atacam as plantas apenas
no início do plantio, ou enquanto houver a
aplicação de herbicidas, no caso de plantios
de pinus”, afirma a consultora do Funcema
Mariane Aparecida Nickele.
Saiba diferenciar saúvas e quenquéns

MANEJO DE FORMIGAS CORTADEIRAS EM
PLANTIOS DE EUCALIPTO E PINUS

As operárias de saúvas possuem três
pares de espinhos no dorso do tórax e não
apresentam tubérculos (pequenas protube-
râncias) na parte dorsal do gáster
(parte posterior do abdome). Já as quen-
quéns têm de quatro a cinco pares de espi-
nhos no tórax, além de apresentarem vários
tubérculos no gáster. Os ninhos dos dois
gêneros também são diferentes. As saúvas
sempre fazem ninhos com monte de terra
solta. O ninho inicial é superficial e apre-
senta apenas um olheiro, no formato de uma
pequena chaminé. Já o ninho adulto das saú-
vas pode ter diversos olheiros, apresentar
muitos metros quadrados de terra solta e,
no interior, ter várias câmaras subterrâneas.
Os ninhos de quenquéns são mais difíceis
de serem encontrados, pois são bem me-
nores. Algumas espécies de quenquéns pos-
suem ninhos com um monte de terra solta,
o que pode confundi-los com os de saúvas,
mas são bem menores e possuem poucas
câmaras. Já outras espécies fazem ninhos
cobertos por um monte de cisco, apresen-
tando uma única câmara localizada superfi-
cialmente. Há ainda espécies de quenquéns
que constroem ninhos subterrâneos, sem a
presença de monte de terra solta ou cisco.

Corte nas folhas típico das formigas
No eucalipto, as formigas cortadeiras pro-

movem um corte com formato de semicírcu-
lo, porque as operárias ancoram as pernas
posteriores na extremidade da folha e giram
ao redor da folha, cortando-as. Em plantios
de pínus, ocorre o corte parcial ou total das
acículas. No entanto, outros insetos podem
causar a desfolha das acículas, o que pode
confundir no reconhecimento do causador do
dano. Quando formigas cortam as acículas,
o corte é reto e as acículas são levadas para
os ninhos. Já no caso de outros desfolhado-
res, como o besouro Naupactus, o corte é
desuniforme e a parte destacada permane-
ce próxima à planta cortada.

Na região Sul, os estudos mostraram
que, em plantios florestais, predomina o
gênero Acromyrmex, sendo que em alguns
locais a quenquém-de-cisco Acromyrmex
crassispinus é a espécie mais frequente.
“As quenquéns que fazem ninho de monte-
de-cisco preferem áreas abertas para nidifi-
car (fazer ninho)”, relata Nickele. Assim, a

densidade de ninhos aumenta gradativamen-
te em áreas recém-plantadas até os 18 me-
ses em plantios de eucalipto e, até os 30
meses em pinus. Quando há o sombreamen-
to do plantio devido ao fechamento do dos-
sel, a densidade de ninhos de quenquéns
reduz significativamente. Isso é mais eviden-
te em plantios de pinus que não sofrem poda
e nem desbaste. “Nessa condição, se o cor-
te raso e o novo plantio ocorrerem no outono
ou inverno, raramente serão encontrados ni-
nhos dessas quenquéns no início do novo
plantio e o controle de formigas pode ser
minimizado nessa situação, sem haver pre-
juízos”, comenta Nickele.

A voracidade das quenquéns é menor do
que a das saúvas. Os danos por quenquéns
em eucalipto restringem-se apenas aos pri-
meiros três meses do plantio. Em pínus ob-
serva-se a influência do manejo de plantas
daninhas, ou seja, onde é realizada a aplica-
ção de herbicidas, os ataques de quenquéns
aumentam ao longo do tempo e acontecem
enquanto essa atividade é realizada. Já nos
plantios de pínus em que o manejo de plan-
tas daninhas é realizado por roçada, os ata-
ques de quenquéns são maiores no início do
plantio e reduzem ao longo do tempo.

Manejo de formigas cortadeiras
Segundo o pesquisador da Epagri/Embra-

pa Florestas Wilson Reis Filho, é comum a
aplicação sistemática de iscas formicidas
pelos produtores florestais, como forma pre-
ventiva, independente da infestação de for-
migas cortadeiras, ou quando os ataques
delas já não são mais expressivos.

“Em determinadas situações, não há ne-
cessidade de aplicar iscas de maneira sis-
temática no período pré-plantio, em outras
situações, o controle de formigas pode ser
realizado apenas na fase inicial do plantio,
não sendo necessário durante todo o ciclo
florestal, como é recomendado no caso de
plantios de eucalipto localizados em regi-
ões de predomínio de saúvas. Assim, a quan-
tidade de iscas formicidas utilizada pode ser
reduzida significativamente, e que o manejo
de formigas cortadeiras seja realizado de ma-
neira sustentável, aplicando-se as iscas for-
micidas somente quando é realmente neces-
sário”, enfatiza Reis Filho.

* Fonte: Celulose Online
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GESTÃO DA ÁGUA NO SETOR DE
FLORESTAS CULTIVADAS

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,60R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,80R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,40R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 9,44R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 17,17R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 39,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 COLETA TB 21,24R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
16 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
17 ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,00R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 792,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,00R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,60R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
32 RASPADORES UNID. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 5.145,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 5.073,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 2.432,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 262,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            

HÁ MAIS DE 20 ANOS À DISPOSIÇÃO PARA ORIENTAÇÕES
E ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE RESINAGEM

Empresa especializada em pesquisas e desenvolvimento de pasta estimulante
para extração de goma resina, tanto para o sistema de resinagem convencional

como para o sistema fechado.

Comercializa todo o material necessário para resinagem,
estimulantes, saquinhos, extriadores, bisnagas, EPIs

Telefones (15) 3355-0740 - Celular (15) 99640-0740 – e-mail: florestalmeneghel@uol.com.br

consumo e disponibilida-
de de água no planeta são

do interesse de todos nós. Usa-
mos água diversas vezes por dia
e é impossível viver sem ela. Nas
grandes cidades, nos processos
industriais modernos e no cam-
po, a água é fundamental.

O setor de árvores cultivadas
está em alerta para esta ques-
tão há muito tempo.

No Brasil, são aproximada-
mente nove milhões de hectares
com florestas plantadas e outros
seis milhões de hectares de áre-
as preservadas e conservadas
onde estão nascentes, rios, la-
gos, lagoas e outros corpos e
cursos d´água, que contribuem
significativamente para abastecer
nosso país.

As boas práticas do setor de
base florestal cultivada vão des-
de as mudas, que viram flores-
ta, até a fábrica e seu efluente.

Este setor investe em tecnolo-
gia e ciência para viabilizar a
economia circular, otimizando e
promovendo o reuso da água nos
seus diversos processos.

Desde 2014 a Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá) intensifi-
cou a discussão e passou a tra-
balhar abordagens estratégicas
relacionadas ao tema. Todo esse
trabalho culminou no lançamen-
to do inédito Relatório de De-
sempenho Sobre Gestão da
Água no Setor de Árvores Culti-
vadas, um compilado de 15 indi-
cadores de desempenho corpo-
rativo, florestal e industrial, mo-
nitorados entre 2016 e 2019.

Com o título “Cuidar da Água
É Cuidar do Futuro de Todos”, a
Ibá lançou no dia 19 de março, o
documento que detalha o uso da
água pelo setor de árvores culti-
vadas. O material traz um histó-
rico de hidrologia florestal e ges-

tão hídrica, depoimentos da aca-
demia, estudo de casos de 12
grandes empresas do setor,
além de firmar compromissos
para zelar por este recurso na-

tural tão importante para todos
nós: a água. O evento foi online
e transmitido ao vivo pelo canal
da Malinovski no YouTube.

* Fonte: Celulose Online
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